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HET GEBOUW IS ~V.kotlfT~-'" I

DB \ 0 ORRUD lOET"UIT DEI lEG GIIU~ IOBDa.. 'fl
Bezoekers aan de St4d '>béhoOren' ,'"

ons een bezoek te brengen en zioh van ,
eenige aang;ebodene koopJes v~rzeker. ).
en, Vergeet iet: , ï

De Voorr&ad moet Verkocht ,lVotden. I

Boek'fall Pltin.u·hhaItra .... ~1Ita4 j .. '

])0EconomicUitrusting~.
. HET GEBOUW IS VERKOCHT.

De VOOl'l'&&d moet' uit den W~ geruimd. wOrd •. '.
Bezoekers naar de Stad behooren GAI

Sén bezoek te br~ngen, en zich van .een';,.
der aangebodene Koopjes verzekeren.
Vergeet JU&t :

De Voorraad moet Verkocht wordeD •.
Hoek van Plein en SPinstraten, XaaP8ta4 'DEEL 68.-No 6,453.1

VOORLOOPIGB
JiL J8!£. '". "'.' '.,. .

KENNISG BVING.
1.1olJaJe .eeshmer e. 'Trutllutschlp'lij. Ju bile

WoRPublieke Verkooping DE HINDEREBW.Kon ingin8 DiamlUlt9n' ubilaum, 8f.Yuni f89? Qprichting ~ oon~ónki poJeit KOS; ~ A A ROE ,~7,li~d:~e ~~n7~f~~.;;r:,; _

; t' liIERM.EDE geschIedt KeI1Hl8- l" Ollller.~ eli OnderwiJ'zers, met be.
- .' . • ge';ng lot algem .... · naricht 'y AST G0 E D '''Hing 'ut he' Bijeenkomen._HOOFD· LIJN. in Io.... n van See'ie la ... <le nr ,le HeI,"ol Kinderen op de Gronden

~'Muui.ipole We4 1882," dat zijne van h,t Guuvememeutshui. op
~. ' Excellentie de Gouverneur .voor· Caledon en Te.nna.nl Straten. Ma-anring, 21 tler.ar:GOHDKOOPE Exoursion l11t'OW>lrAUC-r..-.!eu tu.. chen ...... ns i, een proklamatie uit te 1. O,.reenkomen<le met de Vi...M

' Stations op de Kaan""'he G· """'rl"~VAlrAn (in.lniiendo ':_igen ond.,. de voo""i",;.g.n In den Boedel van wijlen den heer Stnkken G,,,nd te wonlen i._ ..

DE onderoO'cteek<:nde, behoorhJ'k.' gela t door de Ratelrivier La.nd ut- 'r-"" d h'" dW' D_ 'J C ct

d Jl
die op de Nóo. rdellJ'ikeYerlengmg en '·I,.,IL.!t,I1"~L~'-"•• I5L"'U~·},f"J',,~<lI~' . OC' nlet van ~elloeUl! e et: , .wJJlETil' OHA.NNE I:Ill[;:;l'Ut'FEL .men, zullen el- Vier Afdeetin<mn of

schuppij," ,.1 Pnbliok V.'koop.. te RateIrivi er, Al .. ling. re. -a '" • d M l'o-

.
insh!,' ,•.pgj)c. _9.ie.op. de Wiinberp'.. en ...."r_...·....·~oor . {L ·v.Qrm8Jide hef ()~p.·C.Janwil- 'UI,LEB. Groepen Kinderen sijn, namelijk :

dusdorp, op ",- ."' "<~, il ~ I' ,_ T.r' ' • d ~

speoro. voo,zeHung gem .. kt is) al. .... tot een """""ipalife,t '>il> er aroep A. Mci je van 1'>iIlliel.WOENSDAG EN DONDERDAG, VOO, af,tanden beneden 30 te,." ,Enhle. Prijzen. oO<le,. <le voorziening •• u genoemd. W.~ Op Woensdag, 30 dezer, Scholen.
W0l"p.n aan een maximan van 5/8 KI... 3/9 Tweede Klas en I/Il onder de. naam van de ,. Moni';i. Grr".p D. Joogens van PubTteb
Derde KIss voor elk K!l-llrtje en voor ,ftTA'TJlTUlenvan 30 mijlán en daar. paliteit'van Clanwilliam." Zullen ter pJutsa Verkocht lorden : Scholeu.

boven tegen Een-helft van den Gewonan R.lonr Prijs.. (2.) B.palende de grenzen er VaD 1. Eea Hui ••% G.ledoru;' raa t, Gmep C, Mci'j<s van Zendiog
K .. rtjes zullen wonleo uitgerei .'op en na 12 Juni, tot op en met al, v Igt:- bevattende 4 Kam ers , Keuken. Scholeu.

inbegrip van 22 Juni. 1897. eo de r rei. moot afg.legd zijn logen Van de jnnctie der Olifants- en Acbte,pl..... met d raioeel"Stelsel . G",.p D. Jonge., van Zending
80 Juni, 1897. Jan D;"'I, Rivieren. d. Olifants. gecon.ecteenl. Scl.olen.

Pe,soonlijk. Baggage alleen zal vervoerd word en, en we] niet r;vier op. van daar la.g, de J.. 2. Een Huis en Winke~ 2. Ten einde de ,chikkingen te .'
lo bovengaande 100 Ibs. voor Ee .. te ' s, 60 Ibs. Voor Tweed. Kl n Disselsrivier of lot aan bet Zuid. boek van Ten.a.t en Ayre St">!.n. b"'poedigen, 'uilen d... groepen
25 voor Derde Klas zullen aldus VAJ'Volêrt1 worden •. Baggag. moet westelijke baken van d. d0'P'g>"OQ. 3. Een Huis.9 Tennau' traat, voor eer s bijeenko"e, op .u. voJ. ..
tiet Station voor ,egistrati. gezond.. min,ten. 20 minuten voor den, nabij Darn;k .... I; van da.,. met groote Stallen Maan. g,ndc plaat en om 9.:J0 v.m. PB ..
den tijd gcadv.,teenl voor vertrek den T,ein waarmede P.,sagi ers lang. de grensscheiding _hen oe Bovengenoemde zijn goed ge. onoe, toezicht vou hunne 00<1er-
voorn.m.n, zijn te reizen, Elk behoort, voluit geadres seerd te, d0'Psgrond.n en de pl.atsen Ronde. legen in de meest begun,tigde piek. wij"" naar- hunne ""'peetieve
zijn. . gat en Plattebe'g .aar 00 Jan 1000 van de Stad, alwaar VaBtgoed plekkeo mar.heer.n.

K:aortjes zullen niet geldig zijn in da .Wekelijk. DisseI, Ri';., van daar langa d..... m.rk.lijk in waarda genezen is. Groep A. .,1 bijeeokomen op de
sehe Eerste Klas Snel Tre;nen. Jan Dissels Rivi.,. af tot sen de. Ten gevolge van de voorg.nomene 1I'0r",,,,1 ('oll_gv G'onden.

PasSagiers zullen de reis mogeu naast. punt van baken S I op. de nitbr.iding de, EI.ctri.k. Tram, G,oep B... I bijeenkomen in het
Kaa,t van de Dorps<rronden No. naar die plekken zullen er verdere .. S. '\. Oollege Quad "ngle."
2783 O.K .• ingelevenllon kantore enorme rij.ingen van vastgoed Group ·C. zal bijeenko men op d.
van den Landmeter.GeneroaJ, van plaats bebben. All. de bhans ge- ruimte lang"' de Z.A. BibHoth..r.,.
d• .,. n.. rdat bak.. , van daarlangs ad.e_rde Bui.en hebben uit. inkome.de v.n de Nieuwe tro'" .
d. watervoor naar de Znid· ... lelijk•• tekende positi.,. eo zijn zulke ve,· Groep D. ,.1 I ijeenko ... u.in d •.

t~en Is. 6d. Ee_ grens van d•• dOJ·p, private eigen. kie8lijk. bel.ggiogen als th ... v.,. Cco, ... I. A vonue. de Tuinen. acblot .
-0 domm.o •. zoodanig dat ze iD de krijgbear 'ijo. de .•Rand S'and"

Municipaliteit worden begrepen JerboplJt lt belbl ... om 11U" J.m, :l. E, moe' één ..... ntwooro.lijlro
naar baken b I, op bovengenoomde G W STrnYTLER Onderwijzer ziju ,"oor elke dier
Kaart; van d.. , noa, de ..... te . . ~ Sccr.':ris, Schol,n voor iedere 30 kind ......P
unt op de Zu.ideIIJ"ke "'ren$ van den ..J.. Er zullen Vier Leden van heh,.., Koloniale WeeskAmer Gebouwen.

grond gekocht 'door de &geering f., KerkpleiII, K"'pst,,,l, Onderwi 'zen, Comité Bestuur. -OY"ét'. '
voor een woning van den Civielen 15 Juni, 1 97. elke gl'o;r zijn. waal'van een ageere~ _.' '
Comm;"''''''; van daa, langs ge. H. JONES & Co.•Aflllager•. ",I al, Marschalk, en !.et -iclit
noemde zuidelijke grens naar d. zal bebb'n over d. bewegingen <le. ..
Jan Dissels Rivier; van daar langs South A Irica_. n Gollege. kinderen. Geen beweging zal ;toe._ .
de Jan Dissel. Ri';er af naar d. I' gelaten word.n zonder zijn uit-
Brug; van daar langs den p'ublielren drukkelijke ordel's,
weg naar de Zuid.w ..... lijke g .... , Ql1EENS" SCHOLARSHIPS." De.,. Ma...cl:.lken .ijn: 1100'
van de Aug.borg Erven; van d.... Groep A. de bee, j'aM"att; G""'Ji'
lang' d. 8'"""'" van de AugabUl)( B, d. hee, McLend; <hoep C;, a.,.E I . . d I·'EN or moor Junior en een of I. G' biG D d lt'-VI:m, 7,OO( amg (lm ze In ' .e • Heer nes' acll ; roep , e etr."_
~lunicipalit.it w te ,h,iten lot "aa, • meer Senior Que,o·, ··Schol,.,... Goligbtly. . .'. ~'. .
de wég nM, Van Rbijnsdorp w'·g ,hips" zu lIeo open voljen met b., 5. VeM"", bijaonderhed"" Z\IIl ....
draait aan de Noordweatelijke gren,:' begin van hat volgeode Academisch aan d. Ond.rwij ..... di. er aan dool.
van daar langa dien w.g n•., de jaa, in Jn". nAmen. gegeven wo,d,n. ""'; ;"'je;'~
.Ian Disel, Rivi., ; van daa, Ian"" De .Iunior '. Scbol..,..hip," zijn ook d. Med,ljes ell1'oegang;o K.a.n.
de!Jau Di_I, R,vie, af naar eerst. open vu,,,. rietGemat"iculeerj, St". jes gezondeo .ullen wonlen. ,

. dentrt"n onder zestien J'nren oud, en 'S h'kk- Il f_~genoemde junct,o; .n ij. c, mgeo ." ea g ........ _
( 3.) Zes R.a.l,leden e, voor toe· wo,den gehouden voor 'fwee J areo. .worden. waard u"," V",v.rsch;ag.u.

kennende. ToekenDingen wonleo gedaan naar aan de individneel. Suho'e. ind.i
Objpcties moeten ingediend wor- de positie door Ka.ndidaten behaald Stad zllllen gezonden worden.

den bij de. Ond., Kolonialen 800",· bij een Pmef Ex",,,,,,,, dat doo, d. Kiode,cn Voo de Voor'lod,!,(t"
taris binnen den tijd in Sectie ] S Professoren zullen afgenomen wor- zuIlen verzorgd worden ID de "nrm"
der Wet voorgeschreven. den, beginnende op 26 Juli. Hall." .

De Senior "Sc)lOlarshipa " zijn J R WHITTONHENRY VE SMID'f, G- . 1 J S . . , t

Under Kolonialen Secretaris. open '1,'!_r ematncu oor etu- yOOl'z. Onderwijzers ComiM.
denten beneden de 18

D
~arJen, en W. J. G. M.ACLUSKEY;,

worden gehouden voor ne aren. Sec. Onderwijzers OOll1iM...•..Toekenningen worden gedaan
naar de positie van Kandidaten bij
het Matriculatie Examen, hunne
applicatie voorafgaande.
De Queen's "Scholarships" sluif€n

alle College School·gelden in, u.it-
genomen de Registratie FOui van
£1 2s. 6d. per Sessie.

.Applicaties moeten ingezonden
worden voor 20 Juli aan

CHARLES E. LEWIS,
Secret..1.ris ván den Senaat.

Belangrijke Publieke Yerkooping.
...
1

22 EN' 23 SEPTE1WBlEIR.. 1$97.
Jht PrnC'htige Eig-endom, uestaande uit Zeven Plaatsen grenzende aan
elkander, zou wijd en welbekend als de "RateJrivier .Estate," beslaande
(','11 gms area "an 21,~-+5 morg-en, of .44,966 a~kers, met een ~eegrens
nl! on!{('\"l'('r :.lO miJlen, Het Weiveld is mtennatA geschikt VOOf
l'Ui1rdel:, Hef',:ten, ::ichapen en Vogelstruisen, en er zijn prachtige
Zaailanden, 'l'uiucn, en twee groots Zoutpannen. Er is ook een Uit.
i--kkendt· Voorraad Heedijke Water loopende door de Eigendommen,
(rl ('cn 0\ t<rvlOE'<1van aJleriei soorten Wild, insluitende Grauwe en Rood
vlerk Patrijzl'n, Fizanten, Snippen, Eenden, met een woord Waf€r.
\'1
1
(1"('],; nm allo soorten, terwijl van Veluwild men er vindt Vale Rhe-

IJokkl'll, Klip;:;~ringer8, Grijsbokken, Duikers en Vlakbokken, enz.
WoonhuizelJ, lluitengebouwen, Schuren, enz., zijn allen van de

"C'~tc soort. Als een winstgevende Plaats, Bezigheids Plek, en een
a;lngrllaalil Verblijf VOOI' de gezondheid, met al de ~oordeelen en
gl'not'gl'ns Jil' W iIJ e~ Vermaak te Land en t~ Water aa~bIeden, kunn~n
verschaffon, is bet E~gendom ongeevpnaard III de Kolonie, en zal het In
I\'rcprlen worden opgeveild ten einde Kleine Koopers te gerieven, of in
(en geheel. De Spoorweg naar Caledon, waarmede naar alle waarschijn-
J!jUleid binllell kort e~n aanvang zal gemaakt woden, zal de ~vaarde van
dit Eig"ndolll I'root('J~ks vermeerderen.

Tegelijkertijd zullen do Levende Have en Losse Goede~én verkocht.
wordC'll, IJt!i'taande uit 7,000 Merino Schapen, van Austrahsch ras, 120
J'aardl'n, Hcug3ten, Ezelhengsten, 30 Muilen,80 Koeien en Ossen, 60
Vn[(rl,.:tl'Llisen, \Vagen " Karren, Tuigen, Ploegen, Maaiers, enz., alsmede
;;01) ,Zakken Zout, en~., een Pracbtig Assortiment Huisraad, en wat
rLTder op <Jcn Dag der Verkooping moge aangeboden worden.

W. H, F. KLEYN, AfslageJ_-.
Caledon, 18 Mei, l897.

-.

WIJNBlJRG . EN
LIJNEN.GOEDKOOPE R~tour ~aanje8 (alle Rlass.en) .z~nen. uitgereikt wor.

den van Staties SImonsstad naa.r DlepMVler Ingesloten tegenEnkelen Prijs. •
Van Plumstead, Wijnberg en Kennilworth

Klas, ·Is. 3d. Tweede Klas en lId. Derde Klas.
Kaartjes zullen uitgereikt worden op 21 en 22. Juni, en van krachtzijn tot 23 Juni, 1897.

VObr bijzond.erheden van 'l'reindienst, zie speciale kennisgevingen.
Kaartjes kunnen niet overgemaakt worden.
Daar de Diamanton Jubileum Dag, 22 Juni, een Pl.lblieke Vacantie

Dag is, zal het Departement geen Pakj~s of Goederen Trafiek op dien
dag ontvangen, collecteeren of afleveren. .

C. B. ELLIOTT, Direkreur.Generaal. IDirektenr-Generaals Kantoor,
11 Juni, 1897~,LLOYDS' ~

H A '·ER'M O·TOR" Kaa?SCh~ Gou~erneme;ts S~oor~egen.

'Ml":I.:n.d:amtoIe:n.a. Komngms Dlama"tenJubdeum
. . OOIIG VOLIOIKI BBSCHUT TlGEI ROEST ' - -r ---:- . ,

GEHEEL Vll SrAAL, G!LYllIZRBBD lA VOLT I IN verband met bovengenoemde gebeQrtems, wHen' Speciale Passa-
I rt., Il Yl, OB 20 Ylll~ .. , mlt GEBALUCRl!RD BEfRl!GB.!RB 0'. giers Trein.n naar en v.n Kaap't.id loopen op Dl NS DAG. 22

YUTE TORm. JU 20 totlOO JOlt hoog. JUNI •• 1, volgt, nam.lijk : : .'
De eenige Windmolens g8ftlaakt me1

Wielen Beweegbare Torens. Zullen
meer water Do-mpendan een19andere
Molens in ~emarkt.

De hoogste prijs werd behaald door
deze IC Motors" op de Chloago Wereld
Tentoonstelling, 1893.

I'".JI. ;
WórcesUJr 3'45/'
Gondini Weg 4'6
Breede Rivier 4'30
Ceres Weg 4'55
Tnlbagh Weg ... 5'21
~ifJ.uetberg Weg 5'37 \,..11.
Hermon 6'4 Sir Lowry's Pass 7:2.')
Wellington '" 0'55 Strand Halt ... i'{J7
Lady Grey Brug 7'13 Somerset West 7'4;~ UI.

Paa.rl v 7'22 Helderberg 7'52 Malmesbury... 6'15
Klapmuts 7'41 Faure... ~·2. Kalabas Kraal 1}'4-7
Muldel"s Vlei 7'53 Eerste Rivier... 8'9 i Klipheuvel 7'20
K r'aaifonteïo 8'9 : Kuils Rivier ... 8'2:3 Kraaifontein ... 7'.');3
Durban Weg 8'27 : Durba.I1 Weg,.. 8'36 Durban \Yeg '" 8'] i
Kaapstad, aITivt>er~ ! Kaapstad, arriveert.. Kaapstad, arriveert

8..581 ~)'15 ,I 8'55
'lillEN on~ehuwd persoon die kennis
.I:. a.an Wijn- en Koren Bwrderij
heeft wordt gevraagd als boeren-
knecht tegen billijke salaris en vrij
logies. Doe aanzoek~sc,hriftRlijk of
in persoon bij den ondergeteekende
tet 3 Juli.

KENNISGEVING geschiedt hier •. "'_ -,
mede dat alle Rijtuigenf'Trafiek ,.'

ge tankt za! women tusschen de
uren van 10.30 v. m. tot 2 n.m. op
Dinsdag, 22 Juni, 1897, in de
Strawn waarlangs de Proceasie te-r "
em'e van Harer Majesteits Dia-rnari.
ten Jubileum passeeren aal ila
volgt: ,

Somerset-weg van de Groeliepunt .
ment naar Buitengracht-straat Bui- "
te-ngracht straat op naar Strand .. ~
straat, Strand-straat langs naar-St.

, 8 Ge·"George s-stra'lt, t. orge.s,.
straat, naar W-ater~nt-straat, ...
Waterkant-straat langs naar Adder.
ley-straat., Adderley-straat langa
naar VVaal- traat, Waal-straat langa
Daar Lange-straat, LangE1Btraat
lang" naar Orange-straat, Ql'an~.
straat langs naar Mill-straat, MIll.
straat langs naar Buitenkant-straat,
Buitenkant-straat langs naar Roe.
land-straat, Roeland-straat langs
naar Plein-straat, Plein-straat la-ngs
naar de Parade.

Kenni geving geschiedt tevens
dat aHe Rijtuigen Trafiek zal
gC8ta.akt worden tuss.}ben de uren
van 5.10 tot Il n.m. op denzelfden
dag in:

Darling, Pl{'in en Gran~-straten,
ell in de r.traten tu ~~chen Plein,
Grave en Adderlfly-str<lt,{-n, almnede
i., Adderley en Waal-Rtraten, ea
in Lange-skaat' van Waal traat
naar den Dok weg, den Dokwt'g
tus chcn Lange-straat en .Adderley.
straat en sHe strat-c.n gelegen bin-
nen d.e area begren d 0001' Adder-
ley, Waa en Lange-straten en den
Dokweg.

Op last,
CRAS. J. BYWORTH,

Stads Klerk. ;(

LLOYDS' AERMOTORS HEBBEN OOK IN
ZUID .Ali·RIK.A. GETROKKEN:

Gouden Medaille vau de Landbouw Vel-eenig_
ing te Port Eliza.beth ... ... 1894
Gouden Medaille eu Eersten Prijs, Johannes.-
burg TentooIl.8telliDg .,. ... '" 1895
Speclalen Prijs, W cstelijke Provincie, Ten-
toonsteHing, Rosebank '" '" ... 1895.
Eersten PrijR, Westelijke Provi.ncie, Tentoon-
stelling, Rosebank .;. '" '" 1896
Eers!<)n Prijs, Port Eliv.abeth, La,ndbonw
Vereeniging ... '" ... .... 1896.
.Aanbevolen door het Besproeiinga Depart-

ement der Kaap Kolonie, ala het best geschik.
rym water te pompen, gevonden door de
Governemellts Dia.m&nt Borea te gebruiken,
of in opene putten. "
.De Lompe honten Windmolen wordt nn

snel verva.ngen door het Stalen Galvanizeerde
!ERll(Yl'()l?.

Lloyds' S~len !El?llOl'OBS loopen met
den zachtsten wind, !tijn geheel z-elf-regulee_
rend, en werken met een laDgen, vasten slag,
Het A.EB.llOTO& is de goedkoopste en meest-

economische Beweegende Kacht ter wereld,
een PO'mp Toestel kostende een weinig meer
dan een goede paard. terw.ijl het dag en nacht
zonder eeniK._toezicht of kOI&enwerkt.

Het A.El?IOTOl? neemt ook spoedig de
plaata in va.n de logge en kostbare "Noria
Lifts " of Ba.kkie_' Pómpeo.

Zij die VOOrnemenzijn Windmolentoe8tellell
te koopen moeten wel ond8l'8cheiden. tn88cheD
Lloyds' Galvaniseerde Stalen AERllOTOBS, en
andere inferieure en waardelooze nabootzingen,

Bet echte, Lloyds' A..E1l.110TO& zal hat goed-
koopst on beste bevonden worden, en heefl
den toets reeds doorgestaan.

WaDneer vel'eischt, worden gesohikte per-
sonen gezonden om het toestel optezetten,
tegen enkel gedeeltelijke reiskosten, of volg1!na
speciale sohiJr.:king. .

Schrijf om prijslijst en getuigschriften,
of zend bijzonderheden omtrent diepte van
den put of lJoeveeLhllid water enz., wu.al'lllt ecne
bel ekening der kosten per voJgeude post zal
toegezonden "orden.

KRIlLoor VRn den
Onder Kolonialen Secret.ari~.

Kallp,tad, 14 JlItli, 1897.
----._--- -------------_._. ---
BENOODIGD KAAPSTAD.

Korporatie K~nnisge~infl":
Jubile Feestelijkheden.,- .

LET WEL':-Passaaiers van Wellington, Lady Grey Brug,
Paarl, Klapmuts en, Muld~!svlei zullen ni~t naar K~apstad geboekt
worden- tegen ExcurSIOn PrIJzen met den G~wonen trem _vertrekkende
van Wellington om 6.30 v.m.

Speciale Treinen. balt houdende a.an alle Stations, zullen va~ Kaap-
stad vertrekken op de t.erugreis denzelfden d~g als volgt, nameliJk:- ,

nm.
.... 3·58....

0'25 "
10'15
9·..J..)
10'45

,-_
D. G. PEROLD,

24 Ri vieren,
P.O. Halfm~nsgof.

4-
Naar 'Wellington l:ht Kraaifontein om ..

Stellenbosch en WelJington om .
" Stellenbosch, Wellington en Worcester"

Somerset \-Vest en Sir LOW"Y'S Pass Q1I1"" Malmesbury om ...

Excursion Kaartjes zullen geldig zijn tot 30 Juni.
~ I _

DE WIJNBERG EN MAITLA.ND
Gewone Trein Diensten zullen op 22 J uni gest~kt worden. .

De 11.20 n,m. trein van KIk'lpstad zal el~el1 dag gedurende Jublie.
week naar Simousstad loopen. '

Voor volle bijzonderbeden zie Biljetten.

C. -B. ELLIO'l'T, Direkf€lIr.Generaal.

'South African College' Raad.
Zuid-Afrikaa.nsche

BIJ BElVEREENIGING.
Studiebeurzen beschikbaar

van af het volgende
kwartaal.

AANZOEKEN voor de openge-
vallene betrekking van

Secretaris en Bibliothekaris (in de
pl:lats van den h13er Jacob M. de
Kock, die wegens klimmende jaren
verplicht is die betrekking neer te
leggen) zullen tot 30 Juni, e.k.
ontvangen worden door den Voor.
zitter, d ..-m weleerw. Dr. J. Kotze,
of den Secretaris, den heer Jacob
M. de Kock, van wi~n alle bijzon-
derheden kunnen verkregen worden

Het Salaris zal zijn. £200 per
jaar en waarborg zal moeten ge.
geven worden. '.

Op last van het bestuur,
JACOB M. DE KOCK,

Secretaris.
Kaapstad, 10 Juni, 1897.

I. Queen's" Scholarship" :-Zie ken.
nisgeving van den Secl'et.aris
va.n den Senaat.

n. Hurra.y's "Scholarship" :-1'en
nutte van het minder ver-
mogende deel del' Kolonisten;
de afstammelingen van deOude
UoUandsohe volkplanters de
voorkeur hebben. Vormen van
applica,tie met alle bijzonder-
heden kunnen op aanzoek in

. geschrifte bij den onderge.
toekende verkregen worden.

m. South African cone~ School.
Vrije "Scholarships.' Appli-
catles zullen door den onaerge-
f€ekende ontvangen worden.

.Applicaties voor II. en III. moo-
ten Voor 2 Juli ingezonden worden.

--:T. DE V. ROOS,
Secretaris,

12 Waalst~t.

Kaapstad, 14 Juni, 1897.. --
GEllE'"VETE LETTEN OP ONS NIUEW ~N EENIG ADRES:.

.Lx... -:Y-..lI:» si eI1· CC c>.9
40 BURGSTRAAT. KAAPSTAD_

150,000 VflUGHTBOOMEN.
Gewaal'Dorgd Uvereenkomstig den Haam eD VRIJ Jan InwteD

PRIJS, 1./- EN DAARBOVEN. lijneD,
WHITE

- RYAN
& CO.

, of"

OH :i F: H:--; voor 100 en daarboven kosteloos afgeleverd aan €lenig

, I! .~i':',lt'llll.ongevra.'\gde Getuigschriften u.it gehool Zuid .A.frika
llJl: ~. :'-:" :-)\'Izoeu ontvangen. .

\UA GL'!l:t;;;tr-eerden Prijs-Lijst en Vruohten-~ookers GlCIs, Post
Y rij (EDgelsch~ en Hollandsohe Edities),
DOEAANZOEK BIJl

; H. E. V. PICKSTONE, Wijnberg, de Kaap l I'

t.~.-I
",betb'
f,ud
eh.A.
ittr
,oom

8 Juni. 1897..KennisgellnJ,r aan AaBdeelhonders. _

KENNISGEVING gesohiedt hier. Logies Huis.
mede dat de Transport Boeken

der Maat.8chappij van 1 tot 7 JOLI, BEZOEKERS naar Pretoria zul~
1897, beide dagen inbegrepen, ge- , Ien wel doen het Viljoen's
sloten zullen zij!). Pretoria Logies Huis een be-zoek t-e

W. PIOKE1UNG, bre~gen, alwaar men rekeIj.en kan
Secretaris. op eerste klas on'tvangst en goede,

' meIldeJijke bedi~ziiDg.
Het Stadhuis,

Kaapstad,
16 Juni, 1897.

CATALOGUSSEN.
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AAN

arS In Holiandsche Medicijnen,
II vlR VERNIEmVER.

DR. O. F. JURITZ & 00.
de heeren HEYi\óES, MATHEW &: Co. tot .Eenjg.

Oio tnbnt',,:r ...r.dec A.,:pn·",n. voor al Hunne beroemd. .
'~ Hortilflc:"chol Medicijnen aangesteld.

'Lf .I".THEV\T & 00.

ERIKSEN,
B;..AAPSTAD. P.M.. BUS 355"

,.!"-\KEr..: va:: f(t.IBUE\ \T.'·,~ ,!';lJlr.h'n f'O .\llIih:,n, tVa. en Zeilen
:.. en aHe al,'!..:;·!: ';"oOr:,·'l 7 ;_; .• !, :c'n lHi,l.r ~"l.lln~ ge~t.

9
()

o
9
Il
~t -

Goovernement~Huis.
I!YII' il, BECEPm if mn
RIJTUIGEN denufken die pri-

vate t>()ecgangs- {geele)'bartjes.
hebben zn1len de voorke.-uT boven
all€l audemn hebben, doon het moot
verstaan worden dat ten einde het
gerief van allen te ve~zekerm, zoo-
danige rijtuigen precies om 9 UW"
n.m, moeten &l"r'iveeren,zoodat· an-
dere rijt.nigen de gelegenheid hab.'
hen de occupeerden bij tijds =ocr
het levee en reeeptie, die om 9.30
een aanvang nemen, neer te zetten.

Geen toe~g tot het .Gouverne-
meats Huis kan aan oomg persoon
worden, .toegestaan dar: de Privat~
Toegang, tot tijd en wijle dat ~!.I
konden toegelaten worden om blJ-
tijds de dansaeal te bereiken om
9.30, alswenneer de algt"IDeene
presentaties een aanvang zollen
nemen.

Toegang en uitgang zullen beide
bij ~ Voorportaal-toegang ten
Gonvemementshuize zijn, alwaar ka-
men voor mantels sullen verachaft
worden.

Er zullen geen receptie-boesen
zijn. en daar zulks gedaan wordt
om het ongerief veroorzaak door
het neerschrijven hunne namen, zoo
wordt verwacht dat speciale kennis
zal genomen worden van het feit
dat twee groote kaartjes medege-
braeht moten worden met den naam
en het adres duidelijk erop geschre-
ven.

J. HA..'iJlURY W!LLJJ.1fIS, Majoor,
.Militaire Secretaris.

. ~ver.t,.dQ'is:eod«m zijllr
die de nfu· ,~ • e» 'Voor
den ~U~4J(lt~~vn. t>n.uR tijd;,
maar· i' zal hilt; IIIlli"Ven !}tttbH'l'ne.s dat
Zu-fd-Afrika deze ertlStige 'W'aaJ'llciunring
nie:t~hadt

Wal (laat h.llt. den mensch zoo MJ de'
gehewe wéreld gewint! Is dit niet de
!.es die (le Vooniwgheid .1mB op deze
laae-ht\g~ wiJze wil feel'e'fl? Daar Jjgt,
BA.P_~E'Y BA,&..,- .lT{)', de m.ill.i.cJnttir, de
diamOOlten· en gondkoliiiDg, ven;tiifd en
koad voor ons., Al djne sdtatten konden-
!Jeui geel) ander &el'flred bezorgt/a dan <le
koude baren dell"zee. -,Wij berrearen zijn
lot "-an runt.-e; doon wij bebooren niet
o.nze oogen te l!'loiten VOOCI' d.e vinger-
wij~ng op den muur,

Zijn er Mlnndgen die, in eene meenlere
O'f mindere Dl3[e, undtn· den invloed V'ln,

den getdgeest VIW OU7i6U tijd, den spot
drij ven meil den goosdienst hunner vade-
ren; dit) hnn natiQaatit.eit- en voJksidealen
ender den V1let Villtreu£m; di de heilige
banden der vriellt~,p' veronach.i.lmmen,.
of de eeuwige ~~:n Y"Are~ht en ge-
reehiigheid verltracbten, opdat rij zich
een geldelijk voordeel kondenve:rwerven,
laten 'ltij saLtóraanen letten 6p deze waar-
schuwing. Wat baat het den mllllilCÏl zoo
hlj de gebeeie wereld gewint, indien zijn
teven hier nÉets ant.leTs is d...n een zelf-
zuchtig najagen van d: n onrechlvaald.igen
M_·UOIOS. en hij het grootste gevaar loopt
schade te lijden !bn zijn-e :t.iel jo De man
die !!l~chts nam- geld, a.~jd meer geld,
jaagt, al bere.ikt ti'ij rijn dOi}I, rijn teven
is dor, beteeke.nloos en leUïg, en zijn
aiteiDde? •.•

ÓE:eOORTEBERICHTEN.
-HEDEN werd Gru een Irissche zoon
_ geboreu.
, G RETIEP' BO '11..\:'\,

JOILL'i~.:\. E. B 'M-L"i.
'p Z..A.R.
, lOJmri, lm.

BENOODIGD
BIJENW AS en Dagga.

aanzoek bij de heerea
aHEYNES. MATHEW & C~

.Adderley t:raat, Kaapstad.

SCHUTBERICHTEN.

DOODBERICHTEN. A .:\...'GEHOlJDEX in het schot le
. ,- vrielld~ en hlr.edvcrwn..nteo I Roedefontein over d ..n veroorlClOÏde~A~'ij -_ .. h ~.! ,-Len~l ~~-~kt Jat rijd en te wordeu, .-erk'lCbt op 26 Jnlll,W~. renne- ë =.. . !'~~ _ . r be I t

aan A..Igoede Ut...i van le....m en doo:>d lb.'-I i, lIl'l1e~ met voreas ge?li :- k
beh-&a heeft lot z,ch ~<! rO€fl'!n onzen 1 £"8, ~ ogd rrrus manaerje, ongemer i,

~ftieD v3..dt!r J.\:< H~:-Il)i(h'l(, omtrent 3 }AreD oud.

ap Za.terd.a', [,; 11",- lHd;, 10 d"n (Get.) J. H, LOUW,
,mI~hn:It van 66 J'tar, en t5 maanden, Schuimees-ter,

smartelijk: 111den van zoow .. t :!8 AI.l£-€hngsra&di Kantoo-r,
ZiJn.:\.sea ruste In YreJ~, en WIJ Calnni-a., 9Jaru, 1,7:

tnxls ons met.a woorden van den
lIeiJand. ,. Wa.t Ik: l'Hl doet, wem f?1j met,
:maar ua de7ifl'n zn lt !l'j l:.et .I''''tnan.''
. n de bedroefde kinderen.

JJ... HnIJlic' K H"DIEH& U'I ,~

lIutingl'burg, Tranavaal.
2.). .M.n, b:..ï

'I'• .li. W'AT~ON,
stebiteet en Landmeter,

12 WAALSTRAAT,

t.N D. StUY, arTELMAêi & CO,
: [;:; ':1 tr5/a~f'rs en A.7enten

Td. ad. 3Jalme::;bnry en Paarl:
.. UNITY.' DE ZUID-AFRIKAAN'

YOfDMD MET

ONS LAND.
ALLERLEX.

MARKTPRIJ ZE1-4.
K.AAPST A.D.

vaolWlO ,. .. aK';
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&an vnénden en
hekend

DO~DERDAG. 17 Jtii, 1897.

Een standje in het lagel'hnis.
Dinsr..lag Il. s.tond de motie van den

beer &mer het eenrt.-e op de lij 1., doch
eenIge vrag-tm !pogen die motie vooraf.
Toon men !Jij de tw~de vraag kwam gaf
,iiI' Jame een antwoord dat de.n heer
.\brahalIllion nit't tevreden stelde, waarop
Jez.e tW verdaging van het hllis voorst'1etde_
Het was spood.ig dmdeljj~ dat eeD sl.im
pla.n werd Ilitgevoerd om de behmgrij.ke
mOolie-SalleT geen kans te ge'ven. Het plan
wen:! mel.'Stel"lijk uitgevoerd en irlaagde
volkomen. De speaker riep de sprekers
herbaahlclijk tot de orde, doch to-eu kol.
8eherm~rn{'ker aan het woord k"Wam
i:lprnk hij o;an de Worcestersche 00 sehen,
en zo(;) wert.! het .') nm VOOf men de
tweetle vraag 'had afgehandeld. Het was
opme.rk:elijk da.t de heenm Abrahamsoll,
Palm er, TampliD, kol. SchermbrnckeT' t'U

anderen met wel voorb-ercilile !lOlee;bes
kwamen op eene eenvoudige vraag aan
den commissaris r Hilt plan was goed "n
WC3'ru goed nitgevuerd.

Het is echter lien gch!.\!'1 ant.lttr.e .-rna:!
'>f de hela~.n vao het bou op oj,'ze
wijze bevorderd wor.[en en Qf de heel'
.-\brahamoon, die die:nzelfd!'o avond naar
huid il! vertrokken_ zljoe 1t1("7..61'8 een en
·lieuS't heeft bewellien. ,loo:· zich. naar het
~chijnt, als een lmtsklan w t-e laten ge-
bruiken.

De heer \.b-ranalrul()n kwam met het
fraaie argument "tJor den dag, dat kij en
zijne vrienden ruÏ>'Sthrell een fout be-
.laO hadden OIO ti" n'geering door dik

en don te Steunen, daar zij toch niet
nebef· ai W"dl"endan de 10000 van Gale-
Jun. Hij zei in z.l(>~ele woorden; ml"n
moet de regeerillg o!l{lerst.:un"u om gnu-
sten te krijgen en met I)Otflat men ze
vOltItm wt I Et>n fraai beg"lusc 1 om te pre-
diken ~ De heer Me.l'l'iman pl'Ott'St.eerde
er legen met W'd:rtnle, en een S'\IIndja
vond plaats dat eindigde met een per-
soonlijke ontkenning ooor de heel'en
Dempers en D. J. Marais en het
terugnemen van het geJ ~lte '·an een
woord doo·r tIen heer Merrim<lD. Zulke
Iftandje8 zijn ieerz;l;).m en geven ons een
kijkje achter de goruijnen., doch dat ze
niet strekken om tl-eo loun van het par.
lement te :verhoogen, spreekt "<in zelf.

Ds. De Villiers, ar3~heid~woord.
Eldel'8 vinden onze lezel'3 een open

bri ..f nll! dOl. W. P. De ViHiers aan de kie-
zel"Jl van den mitldt'llandschen cirkel.
waal'in hij zijn bestuif hekend rn.'l3.kt zich
niet weder verkiesbaar tezullenstellen. Dit
besfuit be-treuren wij van ha.rte, daar onze
wetgE'vende lichamen veel behoefte heb-
oon aan mannen van karakter enmd mo-
reele ruggegraat. Hij heeft zijn land en
~·olk trouw ged4>nd gedurende de 7 jaren
die hij in den raad hettft gezeten. Zijn af-
scheidswoerd, zjjn laatste raadgeviog al"
lid vun het parlement, komende na eene
persoonlijke ervaring, is voor ons volk
vall groote beteekenis : "Zorgt toch, g~
achte vrienden, dat gii mannenkrij-gtwier
stem. noch voor de gunst en vriend."<:hap
der machtigen, noe.h Voor het goud en zH-
~er der rijken t>6 koop' zullen :t.ijn". Wij
vertrou wen dat deze ernstige woorden
diep llullen zinke.n in bet hart van geheel
OID! volk. .

Parlementsleden en goUV&l'.ne-
ments kontlakten.

Gisier-en wel'd dez.e bill in comité-
generaal van het 'lngert.H1is behandeld.
doch bijna dood gtlsproken door de tegen-
t.ande.rs. De twee groote redenen waar-

om llie wet wenSc'befiJk is., zijn: de par-
lementsleden te beschermen ~·an vel'-
denking en te verbood'3n dat die kon-
trakten gebl'Uik zouden wOI'den om ju-
vloed uit te oefenen op de stemmen
ten gunSte van de regeer ing. De dis-
cussie die gevoerd werd was in
vele opzichten leerzaam, en behoort
nauwkeurig geelezen "te worden. Het
geIleeie l.aad beeft om die' wet ge-
v-raagd en wij vertrouwen dat de 'kiezef'S
met tevreden zullen zijn vó6r die wet in
het w~tboek staat. Het is te betwijfelen
of dit onder de omstandigheden clit jaar
nog zal g!!l>Chleden., De regeering was
beslist legen de bill.

I_ii Jar.! ISn.

• t. d
REGISTREER !() lJ :t

o '2 I)!
o 0 0
U 0 0
(} ~ :.1
o 16 i)

De Jrie inleidin-gR-arti.kelen van Oll.~
uJ.l/d: Wie kan geregi reel-d wornen?
Ho moet men geregistreeru 'worden?
en Hoe moot men stemmen? mM, de
cireulrure van den secretaris van het
Bondsrongres, zijn overgedrukt in een
pamflet en verkrijgbaar aan oos kantoQr
tegen kostprij , d.i.:-

Is !id... per 50
as per 1(10

30.. pt'T WOO
Postgeld is niet inge-slott>n. Wij vl'r
trouwen dat ooz:.e rnetle-"'erk"I'!l in l,et
belang van' oos land en volk ZlIUI.'TI

zorgen, dat elke s~emgerecbrigde Afrika-
Der door het gehe.ele lan,j in bezi, van
een exemplaar van dit pam.tlet zal
komen.

16 Jnnl l!!-ili.
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. [k l1L1.rk,w,. van de 1<eek over Let Illgemeen
()If"eraodertl. )htdH::8 waren sehaanch en be-
",,-,,'den w. I"._t,-! E..,.,.t-kh.~ voerwasoo\l;
-, h:l.Ln<fh en h."h""I.!c lJ""'!..: pr!):ten Boer
ha \'~r k...n h~ma nt ...t "~rk:r(.~un wl.>roen_ In
",.l"re "'>OTtW,""" er go:en voorra;ul. W'!}

met Z"m"ls
"as t:'-'ter (ve,.", h)

Kaf ...
F:lrren
\',,~r per h:ral
., ""r Poor It" ",!:.
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B.!RN.-\TO.-F..EN WA ..\fk<':HCWING
VOOR ZCID-A.FRIKA.

Dinsdagmiddag {}cnrvi.ngUlen in Kaap-
stau tie droevigfJ tijding dat de het'r BAn-
SE-Y I!'!~Ac::> BARSATO, miJllonair e.n lid
van de we!.gevelilde .ergadering V(lOr

Kimberley, zelfmoord ti,,d gepleegd dl,Klr
van de &ut in zee li; springen Gt-heel Em.
v",""acht was delle tijding niet, daar bet
b€keod wa"" dat de heer BA.R5A1"O, VÓÓr
zijn vertrek, aan zijn h~fd lijdimde WaH.

)[el1 bad geh(Klpt dat de zeereis zijne
kraenten geheel zou herstellen, onder de
vriendelijke zorg van :zijne vrouwen den
,.achtten iuvloed zjj;::er killucl'lm. Doch IJl

plaats daarvan woest men vernemen, dat
hij de waakzaamb ..rtl van zijnen boezem-
vriend, deu heer S. B. JOEL en zijnen dok.
to', den h.,l)'r lIARIIJS WH,SON, was ont-
glipt. en in een oogenblik van waanzin-
nigheirl zich in de koude baren had gf>_
w(JI'pfJn.waardoor hij ontijdig den tijd rod
tie eellwighmd moest venviSBelen •

De bijzondel-hetlen van deze treurige
gebeurtenis zijn Dog niet bekend; doch
men kan zich licht voorstellen welken in-
tlruk ze gemaakt moet hebl~n op zijLe
nfln\\' en kinderen, die onze oprechte
sympalhle veHlienen.

De .'i'·ol heeft ook aan tKlO!'d sir en lady
DE YrLLIERS met ..ir en lady HpRlrrc;.
Deze reis zal ook 'roor ben onvergetelijk
zijn.

De naam van den beer BARNEY BARSA-
TO was wel hekend o"er geheel Zuid.Afri-
ka, nie~ als staatsman, niet ali! stichter van
de eeue of antlerc uatiooale inriChti..llg,
maar alM de sncce>!volle, bemiddelde finan-
cier eD miJlionÏ'iir, en als z.oodan.ig had zijn
kara1i1er mE'er dan eeD JichtzjJdo bov~ n
dal van de meeste m iWouairs. Zijn aqod
zal gtn-oold worden in de linaucieele krin-
geD, hoewel zijne plaats poedig genoeg
gevul,1 zal worden: docb in de samerue-
vin~ wa~ zijn persoonlijke invloed z~!'r
geriDp'. en ui ziju afsterveD dlH! '.tein.ig
bemerkt wo,-den. .-\.l.~ financier was zijn
'even ~ul en l.eJaugl'iJk als bur~~r kaal
en ledig.

Yele zijn de g~dachtel'l die :dc.h tijons.
opJringen I>ij 't bepeinzen van due
droe~ige geheurtenis. Zien wij In
dit wep C)Dgelnkkig uiteinde van
(len tier njkste mannen van Zuid-Afrika
niet een knchtige roepstem, eene ernstige
wliarsch uwing der Voorzienig:heid voor ge-
heel Zuid·.\frika? Hoe dikwijls heb~n
wij niet erop gewezen, dat er lJlet de ont
dekking der diamaut- en goadveldell iu PAAnDE$lIll:&'tF~-De beer,J, N.Hllmllllln Vlln
Zuid·Afrika ~ de instroominu van eene KlImee.lfontein, Vrjj.borg, schrUft &an 00:&. "Ik

•.., beb me~ veel Il-pijt vernomen dat de pa:orden,
ooyul.k.ing- samengetrokken Uit a.lle 130- ~i..kle in de oude Kolonie h_ht, eohet spijt
den dour de· aantrckljngákrach\ dezer mli ook da,t il: niet dar ~n, want ik zoo een
mijnen en d", Sl)ocubtic daarmede vct'- ieder overllligen datlk tW.nmiddel uit;leTondeo

heb dahlk paard kangeaand maken." Hii beeftlJunden-eene bevoIKiug dos die voor een dit middel ~p IHn e~ paarden beproefd en
groot gedet>lt.e naaI' nie antlers dan geld wet €6n 'FerJoreu, HU· legt ecl!ler niei wai hei

middel is!zoekt-een vérderflijke geldgc st inZuid- .
Afrika ~'l18 Ont 'Laan. Rijk te worden '''O:SSw.xu' A.AlfI:!&P~L.-DeheerD.F.
wa-s bIj V{jl~n bei hoo=t:e ideaal :v-an .. "'n ~ 3.... ill laIlgeilteld • O~ pJaaUél{j.b

t>~ .u<4 y~ ..~ lUl ete Paul Z'"lJIi bot;oor
leven, en het vel"krijg>m van rijlr:OOlll het is in. ok" .A.frleáu~ Corpol"&Uo.!l " ~bou-
eenigl:' verla.ngen vila -hu.n hart. Pit ma- weu en DaIDt!D,.an iuteeDll&lmJ, _~hn"
terialisme" dez~ gel,1...... t . gen .Iiteui OIItTáJlgeu G. Dpp-

-'" ·SOI:lW!I:l,.C~~ doel- ÏII 0.. Lalfll. m.e:e.rdiever en d.ieper in het Iesen
van Zuid~.Un1ra. Pla_ft
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ti 13 0
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I lj 0
I I) {)
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IJe Led rn-t,'fd.: dl l .~.: "'.;1 lt' rot'n
.; ,~ ~r f [(' K.

l,e" r~Jtman
I.:; Jan,. l.~ ,;.

J') tr \: - f P'.!T Jr....'\flC!,..,rram ) - Ik ~..gt"ktFII!';-
~... ·..-r n \1~·"K.')o"/'·I.!(·n l/an.en ~t.J.'Ten ~'n :t.:lI1Vn.U~
,;0:) r '" ,,, _ ,."1,,, '''aa~ \Vit ... w'JfJe boa..; 2l'I &l_
'l'" ....-,.. -I c>_~.' ti \'.., lO trYt 1--' pert'"P'nt h~"1'
"of',~., '''''Lti"' I'a iar:WaI~C ferm ~~n .nfeneure
.._0 •...n ,\ ~r-n ,(w;J.k.k .. r.

VEH,.t{.OOPINGEN
A po p,: \ IlUE""' &: t', ....... ,.1..,\(;"11:.,:.

li' 11-/ -"b!,n.nt~lflht·. J.;i\6'rlg'ree!.de rUJ.lJpaar.
I.·n·n, \..:-:\ t- .. r,. ":;\rn~L..;,

,I r ~U';IJ PE); rz k Ct)., .U-"LAfilll::i.
J. J. l!IIFUEïl( lt: ZI)I}~ AF~LAGERS.

ti Jt:-n -f!"'l ",rJa.a~, k,-..;t~lG..1.r t'aM~~ ~t a,a-
.,f',·!11t'C' 111 .. :;LQ;;l1. bf')trd('rIJ:.~T'('f.dschap,. enz.

J W )!I)l)RREES Jr.. k l'O, AF"LAGERS.
2'; JI;n.-F\1..1r.rl'nQr~fatte, extra. T·ptte sis.c."ltoaBen: ,f :t.. é....,jres:-ecrde p..aanien.

;,)., W H r' Kl.n·:'ti, AFSLAGER.
';~,',n;ij den ol'lJ.:rgeteekt,tlt!l' " ." ; ().lob.:.r-P-",ci'lV'er. Bn~L-.edorr', zar

r..,Jtltl-arc v~te en l,~~ I.fI)C..,..t"-~n~n., J, E. ~('fIULTZ. •
;. ~éJd.erbe!.~, _

, l",' Il> .Junl, lc'i'J"

.lr-T-- E~
i '1
<~,":.~
- ' 1)< i". r " ..hn, !ar,den-dokter, ne'Y""" Yatm.w',- lJ deo ond"j _:(tt.:{\~l I.' IT~, k \\-;U lrn _·I,l)f'or. ..."" _'.dd ..dey l!tr:-t..'lt. K.la~~ art. w~h~
~ } ~a- fcn-\ Il, :..C'h tf'_::('n Li tij ':"\t' """1'1 ho l pLhhek "an ZUi~i .\fnxa. bekell.j te
,~..." .. ! 'I t ! m~kt:n du ftuHndute\·oorZlcnmdéaanT;"l"'ft.'HJ'i'.~1-ti7.Rn. Ur, L'I- ZIItl' Il 1:1'-- 'I 'Ot: ._",

\ ...,~-_..." na.t. (" r~k k!il: c t:uH1.ht.~klUtdc {t·'g'€U mattge
,~ilge\'oerJ \\ unIe I!. i'r ,len ~ , I···r, ,ti I' t.· <cr""ha:fc" t~eD ~ehed
't~';',f 0 J T 1)1'1-')"1-'[' ,C" t,·ltll j"JI'" cllor.derk""k,t.e;'''OI..J.Dl\f
"i f • • " • \ ~ .. \, .:..j., !,~~, h~::'~ ....ad,. r~.cl 'rOOI' tIen Jaren, en ge:
;': '. ' Pa,li I. I,· lI,i 'k, ',nCII I"~UI c",rrespondeer~lld~ P'ij

, ,. I.' t te t.e",· ,\.,Ian '" e"n spec.ialL-u tll be,t:'i--- r, :.• en \ '''' t:1uJ<o. wn<ler !'!ln: hij gebrnikt
"l;.,/' t' C! I g I ~."n h,l', I;~e~ chluroform, or eemg iets dat':V IC orla 0 e e} hc"u:>'êlvc.l,c.d vc'wr .....kt. Een Id tanden
"f.~ ....lB !-.cru~k.t en gepa~t wo~n blonen t4 u.r6n
_eSTELLENBOSCH. m·t>tIurnenvou'Jfltarenkenmsgeeft, Deor
,;' m ' Jd nm h~t vdlx-terde .u'glll,li.-teJsel, I! bet

~! • r1.0t I\~.;; d~ wone-Is oi ~Dlge gc;toude anden
',iik,)J )i"'scbe SiuiUogs Plechi IgheJii, u" k lJ, :.~, n. ,," hIer kUa!1CD.tand"n toege.
1.11 Jil «..,..~dword,,, ll.and" p!:ut tegen gel'Hlge k08-

,.\~,~<i' Op ~r iid a{!, 78 J lf .-I, ~ n 1:'-.1,,;\ en I.:lnden kf1unen gevuld worden
,li tn ,1./". d,,,,,,'h,,,,r gen=kl \Vonten. IJet~~ A, TE; ;j() !\ ..\1 , ~ "ri,'" md ..-erk wordt geW!l.1.Tborgd bet '-t.e le
'- .> , .. ,., d~t In ZIl,I ,\inka .erk.regeu- kan "ornen!;Jil. ct.eOOLLEGE ZAAL I .'IJ ...-"-an ....,r In tl~n r~el t,,~n:t11aI zoo.ecl

' il~ ':0/ 'II \ • 1 \r D 3! uJ,.1-_·r:,Lc.:ta..:d,~ moet w.._~rden. De beer Nolan,ir J. H. NEE 1HL [:'i li , ' .., "ceft <"'tl 'p''ClaIe studw gema.,h van kun l.
!'\}:l . lion. i:)ec, ('(lll,':re Ha,td. ""lge 1.111.1"" e::J l'lJu!o,ue Illttre~king 1'11hooft
; 1 - '" "" er cUli I.) ]11rC1J ondcn Ifldmg In gnropa ell

~~ - '" dil land, en LU ..-tl hIet publiek do"t1 <'cr'e ~P• St:k'UI dat, hoewl!! !.!,oe pruwn l>ill!j.k aJ", her
unmll!.(t-I[,k '" oen beter kwah"".!. werk tt! vio
,1, n. t'oHsuitaue vrU· Lét op bel :Wr"",. Doo
!", r ~o1ac, lI~Y"t)8 1I,nhe", gebouw"n, Kaap

(n O' ·~\.'I ,'11- oS...,L --[ADV.)

Vet-te
TE

Varkens
KOOl'

KOOP.
Een zegen voor lijders aan

slechte spijsverteering.

I .\I! i"~H 5-;.: r,:.; PP1tFOTF. G.RQEXE 'l.L Kl.-U-
,\1 If' -Ode U.I to:u"'''00'' ~Il welh.:ke ><le
"llllt 1.0<.:,.[ t>t:roel1hl heter lê r4J1l dan Een' ,

laTIuore!oort, 'vor lUIkings, houfdpijn, Oc""rPUn,
"~tl:{)lJtitil,id_ ook voor teer" O<>gt'll. PTjjS <lip
allIIn ... \to AJl.....n _gemaakt door U_.1Ito
OoWlltu"t"btkli4qd~ KaJl'I6d.-A !

O~·'!... .'. ,': IJ _'o"- ll1

t·' ~( l'" "IJ

~/{) UiJll liC"Y,,_ Tl l·,. I,
WdIi g~Oo.

L.tl'ER.E BIJZO~HEDE:-'

HOE BET O.lZBECIWE

EEN JWllI.IEl .. erd de vorige ...~lI: dool' eeu
s(O(,.mroller tt)< JIfP~W1I na-biJ J()bnn~burg,
oIDverge:redar; Een .gn... beenen rc"am (lode
de rollt!, en .. erd v~eld, mettrng nood
Wenrlitt." .

KW.u.iJONG-E'l! -Te G-ruJf-Remeii zijn ee;n
pur Katterjong1!Ctl& met drie powl beboet of
e.o;n maand tr.onOtm, omlLot III l!f!B D:t gev;:m
gen, die l1l6't par.s(fin bftirek:en en in brand ge-
.enken hadden. •

.l..u<;Bll:RG.-8.~ UTU de TOCrlzectti:Dg
der kriJG.ll6penti_ in lAnJlberlr zejft de SWla
~,.; "Al. hfeeiiy ~ het llOOfli ",IJ ZIlkn.
bltift, aal et,· WM. pofiDS eeea 'WO •• 1a1t-d
eerste e<!Jli} mialDkhag :rijn,

K£S~U$iTVL'\IG getclriedt ebt zij:n excellenli-e
de gtln\"ernelll' yoomem:etul is het dorp Clan
william rot een mllDicipalit&t til p:roldaomeeren.
en dat ..Ue objeeties er ~ bj} den ander,
kolol'lialen 1IfeCre.ta:ru moetea iDgl!diend wonlen.

Da. V,k."!B.ROEli'.JIT1ZE::!i, zoon van wjJJil:O da."!UI Brodb.triz:en, 'rUl Pi_burg, is ~
met de HafJJaNUn Outtle aangekomen. Hij Al
eenige ~ll. in 1Uapa.ta.!l vertoeTen vOOr hV
naar den Vn:j:;tMi.-gI\3t. W"fj1l'e-=hen hem DI'l
harte ..-el'lrom III ~n geboo:n:elaod.

DE JAARLUIt -nE Ll'lT'n< PLtC1I'VI&IIIil'D
in verbltlld ID•• het Victoria college zaJ iD dE
col1ege-mal pl\Ws h~bben op.morgen (VriM)
... ond te 7.30. De ..-e:lfJfl',MV. p.rof_r Mara.is dl
p~n, en de gebmih1iitre rede zal gele.
'Ierd 1I'i}-rd&! d_r dr. Van d.r Rie6.

,L"'rJJlL, Ui JOM-·Uet lrieu...,. vaa ,1= ,...1
~ \'1LIl de.o heer &vnato wordt '~n '''~
'lA!~ Hij F..pwng ove-rboord toen de ' .• ,
~ u:\iitl'l'de,. en .-erdr.,clt.
[Wnlt. Bjj:roru:!ebdrll betnjf, n,!" ,j(~

~ ~ den heeT Ba.rna.t.o :'I}i1 nu out-
'f'llngen. tru 8llhe:ea o.p de re1lt ill he: ",Te g~.
mh:tfheid te Tet'k:eet't'n maar werll DOOIt :1li""Cn

gelate:c, Hii ....lUtddde ann ID lll'll1",." ~.n
~ en aeheen in een goe<le hum", !.In

Hij vroog hoe =, het __ ru.kle tun arm
pI tzeitng lo;j en &PrOCg o ..erb.,ord De "er,j~
otIieiol- t<pnmg ub:~ r hem L'1lL ma.:u- kvn hem
nie Mddell. E.n boot .........-d d-:tde.lirI< ~"rg.
"tien en nam den 'lffiet,;r op dae seer UI"5.p'_:
IVM. Hei ljjk van den heer Ramato "..ru 0' ~

gevouden, en ",en! geha!semd en met de ,',-1

mOOegeriomen DMl" E~WuI,
(N90 u'r£:It.} De zelfmoord vllll d~n h_".r

&rt:&.to -rot'lnl bet TOOn:a&lm<te g""~,, <an
tkn' dag, AI de bbdeD ponheeeren La.age in
nremona. De ~ourk, daalde eers t
maar het. k.O(}pen werd mier 'Ioorige""t·

CO.s TEH::tl ATIE VE'R WE..KT.

J<.tlAY!<1:l'lJnID, 15 Jtmi.-Grooa COItat.erca, ..
'll'el"d hier nrooruak:t door b", berseht V'JU] den
dood VIW .t'e:l heer Bramato. De eiIeet.e.n-heuT\
'wen! dadelijk guroten, en ,laggen hs ptlbheL,
gebouwen 1II<&pperen haHmut hoog.

v ROm'E ES A.TIE_

PORT F,J.f.U.RETH, 16 J!1fIi.-Ti:j<hng Tan .~I.:
mooN 'I1lJl &mato ft groo~ _tie ver-
"ein.

BEZIGHEID GESTAAKT.
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S1'11~DER VOOR BEZUINIGI NG.

KlltllQ:n.L~Y. a Jani.-De tijding van d~n
dood n:n tien a-t" B,unat.o., veroormakte 1.Ilm.e.
Iijke o~hndding albler, en ~ het ~Mcht
cmgt\31lde ~ Jood behaehttgd "erd. werden
alle v-la:rgen in de stad ..u mlel'!f'lla~a, en ..u..
!w1dd praktisch ges:taa.kt: komende Je Inge.
zetenen bjj~n om te sprelte.n over den !WOh",
[{j'un do&l "'li een zoo prnrlliMnt persootl op
de diatnar, tVl!>!den.

Hef. rook·~ &.ar eere 1'11n kn10nel Ha.m>,
door de Grik~-al&nd Wel brigad." O~e!1

-.rerd ~"l!estfld op ""n:nek van den llol=eJ

Maijafoniein, Colesberg.
Ái%1I tl~ &da~w,
MUnheer,-lk ne in Il" geëerd blad dJd er

een pb.n Lt hij een dael del' Iriezea n..n Phlllps ..
k>wu om den heer Pt'etoritn te WiHen f:re.bben
als Tertegea "oonlig-e.r iD het boogerhais. W a.t

aao,p. ik ben onbeltend m&i den heer
P ... ,tnrU1A. en 1IIil nU!' ~en. Maar ""t DDg

lie' niet de nOOllZa.ke1iI'k.heid om de
plut:& 'IIlO den ed. heer Van dm H~er te
_n en lW'•. iemaad anders te re"e:a. Tot
Irimtoe heeft oom Daantje dtoo& nog gestre-
den .-oor '. Imda eJd., en ik ..eet ...-aarl'lfk niet
wd Oom na-tj_e gezondigd heeft eat jj dil·
=1 niel; voor wo een edat tIIiIlO OMe pem.tnee
li.'1l:nnen geven.

[5 dit omdat oom Daantje nog te-t(en fie
hl'lllliilzie.kte- wet vecl!t ot Lt het omdat hij teg< n
geld"énpillmg is? Neen, mij aangaande, :>ko
ik h..., mag ..eggen: "houdt hetgeen gij hebt:'
ZOOaIS het spreelnroord zegl: alle ""tanderin-
gen zijD Olel a.l.toos yerbeteriltg.en. fuarvan
heeft ee-n ieder r.elter onden'ÏDding.

U bij voorbaat d:mkende,
Noem ik mi) :

- É. A. H"nl)/{;.l.,

OJjj{ £ll.'\' YE.RIl'&Di6h"G.-Een melk~erll;ooper
te J<!l'h=nesbl'l1'g had twiati .. peroont .....tel' bij
"!:in melk ge~d, hetgeen hem een boete VlUl
iJ 0 be..zor:gde. Zijn pro:lmrew- tracb:tte bem te
Te1'demlfen door te ~..-ere-n dat melk, puur
eo limpel, niet goed voop kleine Icinden "Ill,

Dll GELEERDE K.lFOER Ol"ertreft ~mJl de
touta~e "eTWacl:rtingen v3.Jl :trjn"n le.enneesta
Het s-eMyn!:Il en lexf'o géleeld hehbende wend hiJ
Zijne talente~ tJW~ i:jver Mil tot .-oordeel (?) van
~jjn nrin:fl€r begaafde tan 1geaooten - en zij Il
zak. In Jolm.nn~!bDrg verdi~nt h~iDOO al een
aardig sommetj", !Wol:' paMen en verloJ'.m-r,f:i:es
voor ru:tfJ k uit te reiken. Een pa.v .»geo gele
den werd een van die meneenje.. ~rapt en
!IW~ £6 o:pdokken o<f 14 'dagen trunhtr&f
ondergun.
EL'f IU,..'lfDlll'.u:r VOOR HET !IQOG'EP.flf:l ,-Er

is 811:'1lke da.t de heer J. F. dil Toit staa:n z<-.I
voor den z:elel opengemHen dom- het ~en
van den ed. beer Botha. Na.tllll;l'f!.i)i:z:u eet&t d.t
Bood ZIjne "erga.dering booden voor het tiezen
~&!l een kandidaat, en wie die ook moge aUn de 0 P E ~ B R lEF
heer du T01~, Qf lema"d anders. wen."chm wij Uli ALLE
BoadAmlInn"" en andere A.irikn.nen .oe te roe- &mJ.ta.!:k.eu in tk di.tnJden Bar-I:l, W~#, Ha,!!
~D •• Laat aIle ondernoge ve.rs::triHen op zijde De Hi!rlwrt.
gezN ..-ord"D, en!aa, dIen eend.l;aefrti.g werken
,"oor den k.'I.nd.ida3t gekUre!l,- OILOt Cuu,rrmt. I WUBm; Ht:t:ft!i:S 0 &XDIl'Lf:llO!

Wt~~H!éLD l rT K[)i(}W!I.LL\.lI3l'OWx.-Wie f 1)P eet'l~ oo'U1té' ..-erga<iering nl, d.en POl!t.
andtifS dan d" r-rofesor ~lln Ki11l,..... illiams,town I IlJl!.Sbnr:~h.lU &ndst.ak, 15 de mi:. u:!l de on.
k..n nel \'oJ;;ent!E g'-"Chre'VeJj hehbe'll in ZUn .in· dargereekenden opgttdrngell' 00l m.et bo:veage.
lt!'idlOg&li'tikeJ: ., De .Afribnel'll weten dat nouode &.ndatakken over 1e volgende zaken ie
lO.DUO man nritsche troepen mot t.:.. pit-ein BlUr eor~pond<le1'e!l;-
mmi!! 2,00' m= om dan weg t.., "'Uz.oen, g, ~ (1.) De Jrie?ing van een lid, ~ ver1egeo-
wnden 'UII voor de Tra_.aa1 en. "'il &f)'n z.eker wooror:;er Van Grihv:ll&od West, in 't ha<:>ger-
~t. toodra een EngeLs;ft J~u de Yra.ru;v:llI:I bi! to lI:"t p'uicOl~Jlt z;..,j áI.'Ul5bancle ~ plaatc.
bm "en F.lh, de helft <kr bttrgen verp!i<:h' ZllJ vmJen. Da.ar (;rik",llltt.,d lV ~ l&Ieehts één
"i::n thllii te Wlivell om famili:es. te ~het"m., lid in dto ... e.t,ge.-ende raadzrnhll en de
tege .. de kail'eno. die dool' de .neede ondet:dru.k, <>pr_die van den &tud in Madl<rid.enc pwt.
king en de ttmble ti ""l>R-~ cl",. l'rnns.-nalsche eli iii} r te.::k is, is he-, ie.t wemIOlheWk: da, dl!
boeren »tapelgcl< ge,.."rd",n, tb eerste ;lJlugm .","dlill""de .&nd~k:k:en lt"h ~ lZi ken
geid -te bC<itezonden aangr-iipen om dpak te a tt 3alh1"m.'utnen die d~r den Bb-nd o.ooer.
nemen op !moue onder-dnd kiles,., ~tcl1lld mll60 worden? Hoe",~Lelk:&ndstrum

Au:.II::-<tTlE ,lAX )iÁTn~£I.LI:. ....-N·r~m:Utdknn gehouden j um voor den kandidaat op de
ve.ma.an op we.l.ke "'ijxe de- rebellen iD <kil J~- berroemm . Y~gai.Iering nitgebraehl tB stem,
berg III bezil kwamen van ammunitie ben l.l'I men, nQelaan,., meenen w'ti, Eht men door
~tll3t at-eU.eru:leom met ons strijd te ~oelfi), Die briefwi. ling meer behnd bn worden: met
:ta'3k 18 on ~pgeb-elderd n de milidadiger is nie- bekwame mannen in ome kiesafdeelin, en
ma:nd anders dan de vroegere mag:iortnat ..:m aldrul tot meerdere eensgerindhlrid-wu mei
K urnman, dl!' heer &un. l{"11 !reeft voor dat bij bet oog' op de betwe:millgl!."e~ komen.
voor lt i oproer pennitten \"OOr100 wat 20,000 (2.) De stelling "'an bndit:iateo TOOl" bei
patronen M!I. natunllen uitge-reikt heeft. De I rhai& zal ~gnlii.k, na de ee.r&tdrome.ooe
uitreiking v;m pe;rmiUen aaR naturellen lRlrtU ~ EIlC6'r bepaald .-oor om aandacht lromen.,
onielGk.lrig aan' de willekeur v:m m:liifirnfun nogthans, acht"n ....ti het weOJleh&fljk om de
overgelaten, 100 is de boor Dam niet ..ennt- opinie, vOO'f'ltlvan de kiesel'!! in voormalde. dis.
1I'oo-rde4}k "'-oor d" wet, lIl3U een ambtl!Dt1al' die tril-tell, te vernemen, n.a.meliik: of OOt profij.
hel .-eriron wen, in, hem ies-teJd o-p znlk eeoe terak i& voor gelWtlmde distriltten om beiden
wijze m.i8brmkt beboort IIi t een dag langer dan hllnDi! Yert.egl!.uwoordigem van clden te ne-
nood.g il! In dt"lli't te bl{tnm. ZOOIast"rt de !lIen? '
,'tdi"la,t:dn- en behoort door het (abodes) Dafl' Znlfcil de bclaDgen der kiezen n:mt beter
bI"d reehtge~et te wordEn omdat hy veldkornet kunn ..n behartigd, .arden, .nUllleet' zij mm.tem
}!03'm3n geheo'tl q-itdnit., Exp-rm, ,Ién kandidut utt Iron midden nemen "I DUr

he' verledene 0lI5 toch geleeal heeft dat lIii,
kiMenl,'6IJ o.n.ze veTtegenwoordigera V1'e1mIde.
,ringen voor elbnder blij.ven, doorda.t nie:
mm otfzer verte.genwoontigers !la a.I!<IVp eener
Tr.ldem:entaUtting de kiesat.dee.lih .. bezoekt..
Wij hopen dat de ve.l1IChill'eade..&ntktakken

niet alleen over de vOO.rme.lde JYantAm.zutIéD
sehrtiveo, llIIW' dat klnnme maJIlIteD ook
g-enoemtJ .. orden die bij de ~~ yej_
Idesingen, \'1ul &odsw-ege, iD aanmerláQg ge.
nom6ll Irw:men w-ordetl<.

Me.t alle aclrtmg,
U .. dien&tw-. dienaz:;en en &ndsbrooden,

A. J. V 1l",0EN,
G. B. J. Krtl:GRa.

C'onupondeerende oomllf 'e.

VOTUM VAS YMPATHIE.
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PLEEG l' ZELF MOORD.

EEN 1'Rb"GRlG EINDE.

Ook een vraag omtrent "Pe-
ter Haiket."

Di trikt Piketberg,
lt Juni, I 7.

Aau de. EdilfJUT.
Mijnheer,-In De KoIon:iM ,",dR den ten

dez.eT letl$ ik oooilr de i:ngtm>ooen stotkken:
.. Vraag," KG, ik heb ook een vraag, n.l.:
Is t. Peter Ha.lkef' dan waarlijk een ontedeltik
boek?· (Ik heb het gele~en 8D .het is UI mtiD
huis.) I Ildien ja, tOO .pjP het mU van harte
dat ik bet gelezen heb. Maa.r ik kan een raad
ge'Voo un dregellen die dan zoo z-ede:ijji: ann,
en die raad is due: Scheur die paar onled •.
liJke bladen oit, en ook mt diln bU1>el Levificns
11, 15 en nog meer, en dan .is die htlbel don,
Der en ,Peter Hal.et bn door de docht-er VIUl
"MellllCbelijlc" gelu_ ....orden. (1r{j dllIlki zu
heeft. ru zalll!!' oUledeliJk:er boeken ~ezen
dan "Peter IhIkei".) Ab al\.t boek: rnqr nie~
tegea den edelen beer Rhodes reide, din wa.&
het volmaakt met al ,un Imeerigheid (OleL
waar ••atease.heljjk"?) Na moet men ",:rt fijller
oplett_ ot in onze bihliotlleken Diet "at OD-
zedeljjker booken ~jn dan Peter HaIkei. En
die .orden rond eL bont gelezen, en die jonge
dame. liggen weg als jonge kAl1'en met die
boeken en du:r werd t <nietII lieien ge~d
door nMenscbeLfjk. ~ Indieb in dell bU"bel iets
tegen den edelen beer Rhodes gilz-egd wem,
dali W'IIll hat ID de oogen van "MeiueheJijk"
ook eell omedeliJlr boek.

Ook etlfJ mell h,
J. C. .Kt)'f7~, C.u.

P.S.-HN. INgM&l gelieve o?er t", lIamea

D

RUNDERPEST. SOHEEPV AARTBERIOHTEN,
[&u.tl'Jr-lekgram. J
--'-

NIEUWE METHODE WELGE8LilGD,

KAAPSTAD,

Z.-}UlfG BXO:V:E"'.
Jul H-Xool'IItChe bvi: . lie, ..an rreem&l.' .•

H-Schoe:aer Culrloon, Y&ll Rh
, U-lt liaanscbe bark EselD[>larc. ., D , .. "

H-A.gnar, 1'IUl Kn", .....
U-MaIlboot Maie&n, ....n II._J",,<,",
1'--]'h.Iden~ "all Barry,
lS-Pqado, nn Londen.
I5--Austral ..."taD, TIU> Austr::JL•.
16- Mailoo..,t !lawarden C:&3l1<-. ..., "

~ton,
16-A.nton.., ~ G<oIltenbar;;.

V-mrTltOJU[~ .. ,
JObi li-Para:;tllly, nur Madaga"",,'

15--: ':sllUlil ......."aar l\an :-',,11<'1',
la.-...ss Tilltag'el 0a5Lle. WIOat le'"'n.'
16- Mail bt'x>t Keaiean, n.a." I:. I'e c ..,

LONDF.];,
15 Juni.-(Pes- teIe;;naf.)-Dt "'- t ,

te •• dei,. gil>tera'ond om lt) Q~r.
De Ha:rleeh Cllétle ..erlict I...ao I':!,!t;,..., I. '-. f·

~ GlII lo !lDr,

~~~~~

J

KDlBll'&L&Y, 16 jUNI.-Bet wordt bericht
dat bevredigende proeven genoman cjn met
de nieuwe methode nn inenting we' gal, uit-
geronden door <hr, Ed'i1lg'!(}D, wa'l:l'!:loor de
risico mn .besmetting roo~ gezonde knddea
ahlrulnat Wtlft.v:rJt. Ooie Yordt~egd drt~e
.gal bewaal"d bn woNen voor een onbepaalden
tyd tegen t!t61l or-dinaire temperatuur. .

Dr. Hlltcboon keert Dan Kimbetley terog
ten,einde due nieuwe methode te tOll-U!.e:lI..

WEGEN &ES'L01'E:t'V,

TE HEIDELBERG mG:EBi£o~.

AANDEELEN.MA.RKT
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SOMERSET STRAND.

STtLLE~ BOSCH.

A,VI .!~,.Rt'Jol:Y,.,.
lIhllooer.- Toen ik ~ onlnngs berieh VlUl ie

progreosieve (:» politiek "tU, onze mrmieipale
comrui~n wad dacht ik :rem dat zij
'"t iJ ...~ger ZOIl' won.:!eo, maar 0 w~' Een
rel{cliJI; 1&6 en oordeete voor z:iclueh'etl.
H~;n (Za erda ) morgtm %'>11 ()'I' .. nlg 00,
kellth.alcing een vergadering (court ol cbjee-
tio~,' geboodeJ! zijn geworden om tien DDT.
ten einde apf'lit"3li8 Cn vbjeetia te ontvangen
voor .,0 têgen but ",,-::' reeren van kiuers voor
genoemd l..,naam, \Vel. er waren eemge be·
IanghebbeI!den tegen woordig, doch zi'i meesten
l<lO als 1.ti gekomen "'"ren JD.IIM' ....eer na:sr hu'
gl>lUl, ...ant eea balf uur 00 den bepaalden tl<f
1.....:'(0 !'ent' een der leden O~D (de beer
Ueering) en na neg een balf Dur ge:...aeht te
hebben, daar niemand anders V:I.D de leden op.
daagde,,, er mets IID,leTSOVOl'voor hen om
fWW' terug te \r""rl'n, Is dit niet groote 00.
hog>;tetlinlr In de mXen der IDnn:Ïci(,,,lilel,,
........rvlUl "ti oog" eommi.ssari&!eo 'iin ? Reken
lis je hhe:h mtjnheer. lér.!}l het puhliek Gp de
oommissariMer. &al te wnc.hlen, z:n een hunner
lekli-er in deo %OnDll8Cb~D Toor lt;n deur. die
geen viJf bonderd 'yard!! daarvan is, Z:) had-
den nahmr!ijk henne vel1!Chooniog: de Oleo WM

zoekende naar bees-peas bali'a3.IlIpje, een
tweede mOe!ll de kikvoncl!e-ll uil %iln gt"Oeoten
tuin honden, een derde mcess de jakha~en van,
gen die des nacht.s Gin pluimvee opvret"n, en
%00 gaat bet van de eene maand tot de andere,
u wordt letterljjk niets ni~evoerd. Waarm;n
m4ken zii ~iel liever plaalJ< voor anderen die
meer il'! be, belang der ~k ,.ullen werken?
W aarom kJJ1n~n ztl n~ ab eerljjke maueen met
de wanrbeid ..oor den dag en zC",{gen: Yrien-
den, wti sien geen klLD8 om de zakeo te ad,
mIDllitn!"ren l:OO als het bebccrs te zyn, dan
lcunnen wri ben behnlpzaem ziJll- Maar hier
koml een tweede gedachte bii m!j op: ill hel
I"Urlk re "erlangen dat ~!I plaats Wilden, !l1:lk~D
voor anderen, 0.111:11 zij aJ nen WaAnden a.HI hel
roer z~j_n. en nadat Z!} 100 '''*1 hadden gedaan .~
Men w~1 bet milll'<)hien niet dat zij gedurende
dien lijd al drie m.. len regulati...a badde" O(>~'"
trokken (na voor de vierde maal]. die teIken,
male door bet gon.er::neme,,' w"nfen af'"keurd
eli t~ggl'Zvnd"D, eerss omdat, sooal ik kon
rerstaae, b~1 gou vernemen I geen kop o-f st:I;u1
er <can Iroo nitmaken, het wa (1.(>0 zeide Ulén)
n"£b tegenwoordi e. noch loe.l.;mnendll noch "er-
ledene r;d, maar, ach m,jn line! ii. bel gou,
ver nemec s dan %00 do-m. d,u hel nie wellt dat
onse geru:-htli eomm riseen ean nieuwe taal
b<-blx,n onrd ekt? Wij lemand IllU dat niel
gtdooven dan nood ik hem nit eens genoemde
r""6u!aliés te komen dcorIezen. maar een dlDg
moet ik vooraf z~gen dat be-! niei zoomaar een
domkop moel 'Iin, aoders UJ bIJ ze nooit, er-
st.'UUI,

Wel een ,.,,'<le bGel werd toen zeer
,,,,-.!vok!i,,; opg teld door d" "t>')rm oneu,
A lJ! ou zon all wcl r,-ebl l.fin.
want ze ...eraen door d.; prn!:l1reun;
en :lr!v'}ut"ri gedaan. men Z'1!; dlll ool.:
wHkel&k mel verlallgell ern·"'r "lt. mMl'
""h. W'ltarom werdeD zii zoo hl.,.,)c in het a...n,
gericbl loeD een groote papi..,.. w.~r op de
lllfel werd ge!~d d'JOr dell _ 'crolllns ?
Wat is d3' \'OOr papien:o? 0 ..iele! llhrccr die

regu~>tie! terll!o:. die m";" zo<> IDf'rrTl1!,'ig en
netjet! had opgetrokk.en ! Met een derden bool
"oer meo'wk we' heter. "'Il: I u ~:uJil:Ill_ want
een rteb.aa.tn wDde, w. Uen beteea.ent IIlOts '

\Vel, meDden, ik ,.al n een mad gefen om
ui de moeibIlikheid te li-omea, namelijk, 1a1lt d"
h<;e1e boel doodslil taan tut']."!.1 de aJgemecne
electie l"(JOrbii i3, ~n wie \n:l'et rttlKJ<':hien zal er
oh" eeu n"der "Zl,I" die iD ..ta~H ml z!jn lulk3
iot s,l.ti..",f:tetic van het g-)o\'ernamcnt le
.wen , ..-an gii ;-;iet weh immer~ ....at een hut ~
en IU()e;ielijk.· lichaam het goo~ernemenl is "m
m<-<Ie te we,L:n, ~Jen nua:.t WJ3I, lull<o
acb""relkru ... plaonen em anderen in d"" SLri~
te r.mgen. IIUW' 0 Joe, pat lu i~e .
doet het alle.! veronge;nklren.

Ik 'i'ertro-ow dat de oommWlarill!!e1l de be
lallgrukbeid VaD deze Ilnde u>o ooroemtle ba-<1,
plaats poedig &Onen inAwn. l!U dAt z.c in é~n
korten tijd :ml b",...;chapen "'orjen, ~n ,bt >:eUI
der waarheid wordeu 1'lJO<'~ e .. The Bri;hton _of
..... th Africa."
Ret Stra~d beroemt zich al op een wet..age:n .

Hl <I.enf'E'r.uon ''aD den heer Brat·",: "!i heeten
L€rn welkom. ea ""rtrouwen ,i.ll bij lan~ onder
on~ zal bt~f\-en W·lfie". 'Ya' wu nu nog mootoeD
hei.b..n is ..en [Jenod",l;: lwt, da tot groot gerid
'''an '"W'}:lers en bezoek2N1 1;>1 z,jn. Lat-1!r wat

HET STADHUIS.

rru.:er.

r:-<WI):O:II,

AFDEELINGSRAAD.

VERGADERL'i'G GEHOl"DEX OP 0 J[j:q-r.

Tegcnwoi.,..dig: de voorzitter. de heer Herold,
(' ('. (:n R.)1. en led. ft de beeren &holtz.
:\hrn ... Jl"lm en Roux.

De nolnlen ..-an de Iaa!.i!te <cergadering wer,
J"n gelezen en goedgekenn.:!.

Gl:I.E.Z~:" EE.S I<API'ORT \'A:< \fE<a:).'.
De 'o"rzltter Ia:.~een hrle-f -an dell heer

Wood len behoeve Vll.D kapitein Gordon Miller
"1" Banhoek. eiscbende de som van £ I ï.~ab
~devel""!{oeding VOOr een paard bezeerd door
dou de Hebhoogteweg niet in goede orrle WlIs.
De iospek eur YAn wegen rappt>r-teerde da.t hl;
I(el..egdcn weg bad geïll5pe<.-teen.:! CD dat bij bero
tn een ZeeT goeden 'taat ..an rel'arn-t.ie bad gc.
"onden. ru'tgenomell dat .van w e ~"l~e weg
blDnen kort gegru .5,1...as; het éen weilug zwaar
wu. 1)" Icontraktenr npport«erde ook dat bij
III gezelschap van tw&<! onpa.rtijdlge getnjg-en
den weg had geïn pekteer.J lOud,.,. de ldachte
bU bern werd int::l"diend, ell dat zii het in een
II'J'edc orde hadden go.noilen, Bes~ot,,[) dat
de secretaris kapiteio Hnl'dnn Miller zou 301.
woorden dal de raad len "olie overtuigd il!
dut de ""bnde :tang-e!lent aan ztJo p.aard niet te
Will"" i. aan den "Iecbten t-o<;gtand van deu
Wt'~.

"erd"r l>e",lo(..n dat de StlCr"taris gelaat wor,
tle om 4 J ~ dOHD' rUf'E'n '-00l" HeIsboogtewe!!
te ontbieden.,' "

Oe 1n,<!I(!<'!C-llrrnpport erde dat bet nondig
"'a.;; <'po hrug- Ofer Z.,..loevlei te pla&b<en.
11,.10'80 ,ht de !le8rt'n Faure en Scbolt. den
comm' ...·'ms van pubileke werken zonden lpil/ken
','n e,nde te ~..rn"m('n ot er rails "I bekomen
lj JM ,'oor gezegde brug.

}fet he'rekking tot de Laa te,Glmeg rap-
porteerde de lll.spectenr dat de _loot lCegra\'en
O\·.r '{"'''!(den weg door den beer Mjbo_rgb,
0' &nl,·1rt IS en d~t de weg nU ill orde is.

.. TOLl:·U: >0;1&LOW1H :;:PA8.

ne '.".r~:3 nB legde een petil je '"or 1"11.0het
d I< tri~ t I '"lul"" télren de verplaAtsing '-an dC1e
"kn. lk,IM«n dat. aangezien de heer Geeriogb
af ....elig wru;, dat d ,z.a .zaak o\'l~rgela n warde
(nt ,1" ""I!rende vergadwinq:.
De beoren Vali der Bijl en Roux TCTSchent'1'J

'.r \'ergadartll'g in zake de .. JonkeTl'hockwa<'
\ eTZoeb.endo den FlIad nm eell <"'0 trihutie T('';~
!J" III orde hrengen "an den weg "'o d" hoe,
r",H :'thr:us lot naar de pl:tats "'~!1 ,len b_
n utelm ..ycr. :\ a ee-nig<!dL..:n, ie ~}oot de
m,,-,I dar. de rocretari~ :lMI het ~"u\'ernement
mn",t &""Ilven om eeD eODtnbut,c "oor gezeg'
,1('n w<'11'

, Ij\,l"wt! <>e" \'~c._h: '-an den he.:< 'P. E.
'l'h"lu om &<'tl de,,1 \':lJl de VSlllfontein nit.
-1',,:,nHl;l Uesl"u,.Il dat dol mad lOl 311CbeT&-
l~n b~t af.aatl.ll "u! een glYle<-1 e van de uit.
"p'lDnlng 8an d~, olld!!l~ide Vllll do liJ'OOrli_jn
.an <l~ Zlld" 'illl ,le """. op de "0"'0.1)0 wjju

Do h~e.r .: hult: l'apport<l\'>l'"(leda.t de ~uJ
t~ Lyndo •.-btatje in een _r Idecbw~ awn Y Jl

~"p''''''tl~ ":IS, "9 dat het "WO :tttI !rosten 1 ':f:
III 01~1"tI! brellgen, en lit st ~Oi'Ir dit "de
l'alId £100 voor dit einde 100 ftI'rInl. .~p-

Natuurlij.~ War-me (Yzerhoudend)MInerale
Baden. en

SAN A,TOR I UM.

WEGGELOOPEN
" AN de plaa Il der ondt:'rgf',
f teekenden :-
(1.) Eln veal merrie Ezel, ti ]arP1J

oud, lang manen, griHim(1merkt
met hoefijzer linkerkant ,:JD r.ek .

. \2...) Een denkerbruin mt'r!',e Ezel,
4 jaren oud, g-eIJrautlml>rtt LOti.
ijzer linker kant van nek,

(3,) E"'D roode merrie Ez..}, ~e!nr"rk~
J- L, op boot, mat.en O!l:;e1l
gehipt.

(4) LAD l-ruin Ezel, ~(,l'L{'rkt r
)inkf'rkant mn den nek.

(5) Een donkenaal merrte Eu-l.
({j en .7) T~ ee zwartbruin EzeL..,
( .) Een zwart Ezel, gemel kt F. op

linkerkant van nek.
(9.} Een blauw chimmel merr-e

Ezel.
; 10) Een vaal merrie Ezel.

Degenen bij wie gemelde Ezt:-!.:l
mogen aankomen worden vricu.l-.
lijk verzocht dadelijk kennis I,'

geven aan de ondergeteekenJ"1l
door wie alle billijke kosten betaald
zullen worden.

S. J. v. o, SPUY,
Oak Dale.

(en)
J. G. LOUW s-;

Phisante kraal,

LAC'TIFER

£lJ li$. M,
ti

41.0 0

HET v~ronaIn ;; en meest l.oStbare bestaa ,id'be} dier Wateren is
. t.rZ6J'a<."-ht~g K0':l-lzm~z ut, aanw6ig .in een hoeveelheid van vier-
m-.I W9veel~. lP; et'!'I}.tge a'udc -e ix>k~e LroD1~('n (en onder ,"Q~wnar-
den waard-QC!' het ~Jz(ll' wer gt-mllkke1i}k g~ ~tmi1eel"J wordt). ill ver-
eeni;i:ng met een tcmpcrutUtil' nm 120_ Fahr, onwederlegbaar hunne
zonde-dinge reputcat;' e daarstc.>lt:. .

De :In.richtrno- is binnen gpmakk lijken afstand van- Kaapstad-SiT
Lowr] s· Pas i d:: t~geD; c~m]i;:tc t. rrninus "_'Jmorweg~L:l~ic da~,.heen.,

Hef. klimaat van ,()Ilk<icm \1'( nit als (-tWder besten ID ZUlu-Afrika
beschouwd, Het Sanatoruirs en 4:(' T :\..1ro zjj~! ~d" ,<'0 op een heuvel
meer dali 1000rt. boven de oppefi f."kle del' zee, ef! l-innen ï minuten t<
voet. vrut de St-!1d; elke z.org CD g I·id ~onlcn voor kranken en bewekers
bezorgd.

Het gebruik <lier -Wa erx u (ze owe] vcor 't Drinken ali; het Bad-u]
worJt vooral vooreeschreven voor hen die lijden eau Urine K \1 alen,
Ztmowaohtige .An:dOt>nir.m n, D.pp'-'pj:l, Anremia, Jieht, Rhcum.utiek,
Lu.mbago, Sciatica, Nellra-lgia, n verwante z!~kten.. lle~ Kolzuur- ID het
water aanwezig heeft t'e~. fl~J~~l'l:'!l~!c uit \~ 'l'king op III t ~el. De
'Vatere-n v( rschaffen een I'ouic "IJ jL 'r!'!--' Img van snel vcrloopende
ziekten ein "oor zwakh .'Ïu. waardoor tOX c nt-raan ; zij l';fjn zeer aallge naam
voor den smaak on bieden T. fel " at-r run \,H\ du beste kw.

Pamfletten, Ontleding, Geuee_·kundige en andere rapporten, Termen
en alle verdere bijzoaderheden en .ul,ehtlllg ziju te bekomen op aanzoek
bij P.K. D'U rbanville,

ongehuwde llOofdonder-
ge:VI."aagd voor
school te Buf-
Oost. A.ppli-

getuigschriften
en goed zedelijk
denonprge~

worden niet lat-er
JIIDI aanst, A pphcan ten
zijn van een protestant-
n die bun M.atricuJa-

.IJ.M:>.4J'l!;l,I gepasseerd hebben zal-
'Órv,.,.J:.""n- .. hebben.

C&I&r18 £BO en alles vrij.
te aanvaarden na Juni

VILJOEN, H.. ZOON,

Bpes Bona School,
'vier Oost, dist Worc~ster.

lf EJ. HALL.':f, Eigenares.Eerste Assistente Benoodigd
t
I

" Caledon.
CWE:~:K» ..

Benig ~ van £.1 tot £6,.000 te leeu un
~ {a~flJke personerl iD ee!U(
deel ve Zlrld·A.trib teg<ell

BILLIJKE RENTE •

TERUG8£TAUNG BIJ PAA IEMEN TEN.

Afstand ~oet er Di ts toe.
SohrlJ! (bl ·tE:Dg-elech) I:JWIrlte:ru!.e franOi

e.nmoppe gead.re8aee:rd a&Il .. BULLION,
K.utoar vu On« Land.

VOOR DE.

Gouvts.' School, te Bethlehem, O.V.S.

VI70RD'!' gevraagd een eerste
r V a sistent (beer of dame ) in

staat E-ngelscb te onderwijzen in .de
hooger~ klassen en verder aan het
!rewonel werk deel te nemen.
Ge cbi~tl!eid om zangkunst en
Vl"ouwelijk handwerken te onder-
wijzen: eeue aanbeveling. Ver-
eischte stukken met bewijs van
lidmaatschap eeaer Protestantscbe
Kerk lI.1et later clan 12 Juli 1 9i,
in to :zenden aan den enderge-
wakende.

SAla!1S £13.') per jaar.
Bi1lij~t' reiskosten zullen vergoed

worden;
Betrekking te aanvaarden zoo

spoedig] mogelijk.
G. F. REID,

, V oors, Schoolcommissie.
Hcthlehem, O. V. S.

Il .Iuni, ] 9ï.

----_._----, _ - - __
THORLE\"S VOER

VOOR

RUNDVEE,
Paarden, Varkens, Schapen

ENZ.BESTE TUINGEREEDSCHAP,
Boe"de:trijge~scha.p, Rfchel-, Go-oCien-: ccr.

Dek. Ma.:ti:rleel, Yer'W",Ol1,een. K:vwa.stlen..
CARBOLINEUM, de groote 'lliTolbe-mraa.rde.1.".

TEGEN LAGE PRIJZEN B!J

KOOH & DIXIE. Kaapsta,r1
Voor het grootmaken nw Kal'l'e'rell

Zonder Melk
Eenige Agenten,

HONS LAND ~~AAN DE' PAARL. R. WIlSON, ZOON & CO.
ST. GEORGESSTRAA T.. BENOODIGD~

(' )RGI~LIST voor de Ned. Gel'
Gemeente, Iemand die de-

gdijk muziek.ooJenvijs geven kan,
zal de - yoorkeur heLben. VOOI"

bij ~ondt'rheden ,'cr ..oege men
zich tot den ondergetcekt'nde, niet
later dan Zat.enlag,'::1 Jali, a.ti.

C. D. BA.M.

HERHAALDELIJK dringend verzocht zijnde door onze onder-
steuners aan de Paarl onze zaak verder in die Afdeeling uit te

breiden, bebben ,yij besloten een Plaatslijk Kantoor aan de Paarl te
openen, en de heer D. F. Marais, J. son., " African Banking Corporation JJ

gebouwen~id aan.gesteld al? .?nze. r·laatselijke .vertegenwoordiger. I?e
bedoeling is' om meer plaatselrJk men ws op te nemen en Ons Land dus m
alle op.z:chtell aannemelijk: te inahn ,oor de inwoners der Paarlsohe
Afdee Iing. Da rapport.en van den Paarlschc AfdLclingsraad, Afnnicipalite-i~
Magistraatshof, Publieke Vergaderingen, C1:>ncert-en,enz. zullen geregeld
'{ePuhliceerd worden.

De beer .Marais zal ten allen tijJe gereed zijn de namen van nieuwe
lnteckenaren; .Ad,-ertentics af ander Dmkwerk, Bcstt>Uiuge.rt, Kicmv.soo-
richten, Cnz. te ontvangen en op te 7.l'mlen. .

Wij rekenen op de ondt"I"6teuning van allen dio de be-Iangen van ODS

land ,...1' volk op he~ hart drageu. 1{o"n VPf\'(){>go zich bi,j

D£:~ OH>: D, f'. ~,rARAI. , J. Zoos,
"African Banking C'orporat;o:, " g..:lJl)·(wen, r.uu!..

____, ----------------------~------------------------~-------

ZUI[).AFRIKAANSCHE

KONINKLUKE MAILDIENST
FauI<h>mith, O. V.S.,
Il Juni, 1 9ï De "CASTLE MAIL .. Maat.sc:hapPIJ.

DE StootuOOoten dpT-er LijD vertrekken
van Kaapst&4 unar Londen om cifi!

andel"'en \Yoell5da.g, te 4 1Iur n.!D., Daar
MAdeira en PJym01lth. te Sint Helena en
AEeen ion lI.an1eggende op de bepaalde tU&.
scbrnti jde.n..
JI1ll.i 9-DU1n'EGA,N CASTLE. Kapt. B.oall<,;o~
" 23-ROSLIN CASTLE, Ka~ Tuvl!JI2!

Juli 7-HAWARDE.... ... C.ASTLR, K"pl. RIGBT
" 91-1'ANTÁLLIOS CA TLR, Kapt. DUNC ...

Aag.~:S-O R-RAM C.A8TL ,K ..pt. B'u:&no]<
" l&-DUNO'M'.A.R CAS'I'I.E, Kapt. RAT

sept. l-DUNVEG!...'1CÁSTLE, Kapt. BOBUi&O!I

BENOODIGD
DAMES ONDERWIJZER.

EX onderwijzer (gecertificeerd)
:'J "oor' een Uerde-Klas Publieke

SchOQI tt.! Vink Rivier', gelegen een
ullr van 'het dorp Robertson en twee
mglen '-an .spoorweg Siding, Uloot
bekend zijn met lIollandsch en
Engalsch en ook bekwaam om
muz.iek te leeren.

Salaris £-1-0per jaar en vrij lagie.
Onderwijzeres t,e' zij n een lid yan

Jc Hollaosche Kerk.
Dienst te beginnen op 12 Juli,

189ï.
Applicaties met. getuigschriften

ta worden ingezonden niet later
dan 1 Julj ~n geadresseerd aan

J. H. CONRADIE,
Vink Rivier,
P.Q. LangevJei.

WES-SElS&GOM~AGN' E RItn Boeta ,nr lIIelu4, 111Lu Palm.,I
'WABWICK C.t.5'1'LE, .KJopt.---,omtrenIlO

Jani. riA . Helen .. en ~.
.A ,OS'IlAL-E CASTLE. Kapt. BRoW'1\', omtrent 10

Jnu
G.ARTH CA.S'l'LE, KlOpt. W-UDJ:X. omtrent

Jou
n~TAGEL CALTLE, K pt. RCJD.lLL., omtrenl

Juli.
RAGLAN CART LE. Kapt. BU1J, omtrent 8 Jol:

ria St. H~ en A.soon.;;<>II. .,

AIHTNDEI. CA TLE, Kapt. Wllmn., onrlrent U
JnI.i.

Voor Vn.~ht. of Paaaage Verv<>eg1I men
neb bij de AgentE':n vaD <I.. CA.STl1i'
KAILBOOTMA!T~CHAPPIJ, (Beperkt

Robertson.

~ LG'RMEENE Agenten in Zuid-Afrika voor NESS en Co's
l\ bero~md niet-vergiftig Vloe1baar Schapendip. Taegek~nd

Acht Gouden Medatjes en de Hoogste Toekenning op de Were-ld's
Tentoonstelling te Chicago, Noord Amerika, in 1 93.

Sct.aapoot'rcn behooren dit Dip eens te probeeran en zij zullen overtuigd
'won]en dat het; het uitstekendste iB.

Het v~rmëtlgt zich vrijelijk met koud water. Vraag er om bij uW'
plaatselijk Dip - DepOt. Getuigschriften van Zuid-Afrikrumacbe
DOPTon v!"ij op ontvangst van adres:

IJzere:-Ketds om Bnitendeu.rs met Hout of Kra.almest verwarmd te
worden voor bet maken van Kalk- en Zwaveldip, van 20, tot
GO gnl101~~.

Eenige .Agen~en ,oor Kaapstad, en O!DStreken voor de beroemde
Nixon Sproeipompen. Een t\\ cede bezending nu verwacht.

Ook l'oor h{}tberoemde Nlxon Sproejmjxtl.\Ur~
Renige Agenten voor Ka.ap tad voor do Ameril<aansche, Vruchten.

droogers,' Do Eenvoudigste en Besta. "
Invoerders van Verbeterde Amerikaansche Kafsnijders en

Persen.
lnvoerdcrs van Graven, Vorken, Schopgraven, Kruiwagens

Pikken, Boschpikken. Pompen en Pijp:n, \~'ljngaEtrd
Cultivators C~I St3ien enz., enz.

V1V:rONLIJN
KONINKLIJKR MAILDIENST
UJIOI8TOOlfBOO'flLUT8C1l.!Ji!,T)

CBEPBRKTJ.

nB YaiJbooten der Maa.teehappi j ver.
.lJ trekken VlW K&&p&tad DaIU' ~nd
via Madeira, om d!'n IUldenm W oe~ uv
" aa.r e.m.. ab ondCl' aan.leggende

VOOR ENGELAND.
" l&-llEXIC.L", KApt. RKYJ\'OLDl!.
,. 3G-XOR1U ..N (T-rin Sere""), Kapt. lloLu~ T

Juli U-TARTER, Rapt. M01lT()N.
ot 2S-MOOR, Kapt. GBll'PD.

Aag. II-SOOT (l'win Screw) Kapt WIUIKli..
. ~ 2~XIO.L"', TiI'Pt, ~lln{OLOI'

t. S-SOIUU ..N (Twin w). Mpt MOl.(j~ I
" 22-TARTAR, A.apt. Monos.

BXTRA BOOTEN VOOR ENGELAND.
GlAK.! (1'win Serew), Kapt. - __ omtr.'nt .•

JI1ll.i. •
aCAL (T,,'ID Ser" ...), Kat>t. SïL,'r..-;n:f<. "0 ", c'
" Jali.

ATHENIAX. Kapt. CIlOPE, OIlltnmt I; .It.•.
GREEK (TWlD "'-). Kapt. AlUI.TB('~'. ,,'L

omtrl'nt 19 JuK
Gi CON (TwiD 0 ",w), Kal'!. lI_'\liTI~,

Ijl Angusttl.~

OEULPH ('1''';111 w). Kap'. TnK" ..",'. "
A.!l:zu._<t~.

GOTU (Tw," t\). !Up'- HaUnIER.
September.

G_.Htl (1'''';u &re ..'). Kapt, C(JI'!'
·ptember.

Een VRn de Maatschappij'8 rJo"'l(' ,' .• '"

booteD zal SOUTHAM P'I'O!\ \'{·,.I""" ..r
H~BURG, kort na de a.ar,!';IIr.:< . ,'I
deze !!ailstoombooten,

R.ETOURKAARTJESna.ar[.\"(;EL \:-In
gangbaar voor Zes )laanden. woNen .;.,_..
reikt tegen een venn inderin!! "a n ll' :.,: , (
op den Dubbelen p~P;'J' .

RE'l'OI:RKAARTJJo:S llhlll' 'If \ \ \ ~
langs de KU~T worden n.t;reI-"llo:l' : (Je

terugl'eill bi.nnen Urie M.allllden ;'< r 'e, .v:J

of the CasUe Ya.atll£'.happJj ~'v- r. •
YoorVracbt of Passagl!·d<..>c ;"":. "-,CI'''~

aan de Kantorefl .an de CUl,'" ....,.,"_ .•_'.':
Maat8cha.ppij, Adderl~tn.at

VRUCHTllOOMEN.
r )UIZENDEN geënt-e Vrncht-
i hoomen van de keurigste

-8OC!I·ten overoonkomst.ig naam:
Prij niet bO'l.'ellgaallde lj-

2,000 Dragende Guavas en Loqua.t.s
Pnjs 6d.

500 LiroO<:'n (SeedJings) vrij van
inBekten. Prijs I/-

Doe aanzoek bij
C. M. NEETHLING,

Ever ·Green, Stellenbosch.

Ken nisgeving. .Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
SPOORWEGMAA TSCAHPPIJ ..

H.ET wordt verzocht dat alle
eisc}~en teg~n het Departement

van Publieke Werken mogen inge-
dIend worden voor vereffening
NIET LATER dan 19 deze!".

JOS. NEWEY,
Hoofd-Inspekteur P. W.

Kantoor van Publieke Werken
Kaapstad, 9 Juni, 1827. '

SOMERSET STRANA)~

,

Kortste en Goedkoopste Route Voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatser in de Transvaal.

Dag:.Jijk$che personend'ienst van lourenco
Marques'(Oelagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
en 21 uur naar Pretoria. .

Tarief fOOr Beiligm nw JablDJlesbllrg·.u t7s.---eD £3 Us
n " tt tJ Prete1ia .« as. 6d.--tu.£3 4s

Pagelijksche personendienst van Durban (Natal)
n~r Johan esburg, Pretor;! en andere plaatSen in •
de en.OJ'anj~Vr;jj.staat•, .

EERSTE-KLAS

LOGIESHUIS,
G. ·SLAK.EJ,

DE BESTE STANDPLAATS,
BIU:IJKE PRIJZEN
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De heer W 1>6!ler
genomeo zou worden
hLi _, nl.:t dat de leá80 100
sel ven zo.dul. plqitllll. Bet w.. nuq'
phcbt om. bIJ het licht 'lUl het ... .teailb, dOe
LJIJ te ~n. Dil be&:r Bu~ .. baBa b4f
l:JJgelsche lparlement bel~ 0JJá &jjn airell
<rulle te bevorderen. ,Hij kon den heer V~ der
Walt, den CJ.11l .,'~. beginsel, niet YentU.n. Bjj
legde luIen 'Jp d n afdeelinpraad. doch lJII'ÓDa
Uit als de la.,t op ziPt eigen acholldera kwam..
H li wW! tet. gnuste ~an de bill, vooral om
de leden l. [,.,\\"re. voor de "'e.rdeitlOllj' die
!.e¥en ~on werd gesltc!,'crd.
Dr. 8mar:t zei dllt de heer Hutton niet de

knilek veroii9n<f" die hU oDder'ooden had.
Wat hll gelosd had waa volkol1len waar. Hij
WOOl! er op dat de \Vet gemakkelijk kon worden
ontdookeu. Hij zou er tegen .temmen dat de
voorzitter de st~1 zon 'I'Orlaten, en zou in
Comité v""'""UoII"n du wanneer een lid ook lid
lO van ""Il maalllcbappiJ loodaDige lD&&&schapPU
ook niet tal mog.-n tenderen.

Kolonel Scberml>ruclter eon V '1'001' stem.
men dat de voorzitt.lr de stoel &Ou l'erlaten ala
-de bill DIet uitgebrwder ~t werd. Hii
sou Ell de scbandalen a.an het licht. brenpn
al. de bill doorgwg en &on namen noemen.
( Gelach).

De heer Van der W:ut ~erdedigdellich teKen
den aanval ~2n Jen h~"" Weeber. De bedoeling
nn de biJl Wtul goed, doeh men lOU de oneer-
llll.:en toch DId' raken en dacht. de eerijjkenuIthollden
De hoor J S. lIuaÏ8,zei dat hU de heer VlD

der WEllt met kon vel'!!taan. Het wu i8Bn
argument te zeggen dat de oneerliik6D de wet
zou kunnen ont.iuiken. Er waren in de laat.
ste jar-en ?ele schandalen. Wilde men grooter
schandaal dan in ver~nd met de I'lUIderpe.t ?
'\[en moest in de aarde aink80 bU het lez6D
van zulke zaken. Het'parlement moeat boven
zulke aaken verbOOjtd wesen. Het land V~

ook om de .. et, rue ook in werkina- wa bij
afdeehdgsraden., en meD moest temeer &Orgen
voor de reinheid van bei puiement.

De heer Weeber sei ~a,t men den ~oomtter
in den stoel m06llt beDOen om kol. Beherm.
brucker de Imna te geyen de achandalen uit te
brengen. Het was geen argumel'lt dat de oneer.
Iuken niet gevangen souden worden, WlDt dit
was ook met andere wetten het geval, b.v,
het dlfferenlleel tarief voor graan op oue.spoor.
wegen.

De beer Fanre sprak Det omdat de beer J.
i' Manu. had gesproken. ZiJn opinie YaJJ de
runderpest comnussie .. as dat er deehb twee
kontr-akten waren die Verd.ellking ~enrekten.
lIMr de bill 'oor bet buis zou die dingen nJet
verhinderen, Het .. as gekheid zullr een bill te
passeeren. Hij zon stern men dat de voorzitter
Jen 8«",1 verlate.

Oe heer Brown zei dat nn al de wonderlijke
zaken van dit wonderlijk parlement WM er
heden :? uren lang gesprolren over het be!rillael
van een bill' welk beginaol bii de tweede faring
t"·.proken werd. HU zag de noodzakelijkheid
lIJ van de bill. Zv "'M eeu goede. Men zou zeg.
;!"Il UIt de dISCUS!!ledat :U de leden kontralrtceu:ra
".treo U!I ZOIlvoor de biJl stemmen.

[le heer J C. Molteno wees .0f! de schandalen
JIl verband met de mnllen en belnlng kontráJcten.

De mot ia om den stoel te verlaten werd aan.
genomen verklaard.

Een dln.ie werd gevrnagd.
I .." (lI)' De beeren DempeTtJ, D. C. de Ww,

f' de W:>al. Faure, Frost, Haarbo1f Hutton,
"IHn. Lawrence, le Rou, D. J. Maraia,
Oh\'ler, Palmer. Peal!lon, Rautenbacb, Scherm.
IJrucker, Sivewrigbt, Sonnenberg, UplOgton,
van der Walt, Warren. Tellen: De beeren
j),'rnpcTl! en D C. de Waal

1;'1'" (:1(;) De beeren Beard, Brabant,
Rr\>wn. Crosbie, de Villiers, D. N. de Wet,
P J de Wet. DOtlgu. A. S. du Plessis, J. P.
du Ple!l!!L'I,du Toit. Holtzhllusen, IlDmelman,
JOlle,. Knge, Logan, Lnttig. J. S. Marais,
\Iemman, J C. Molteno, J. T. Molteno,
Hot",rtson, Ryan, Smartt, Smjtb) Smute,
Tamphn, van der Vi/ver, van Heerdeu, Vanes,
HII WUk, van Z"l, \Veeber, Wege, Wolfaardt,
WuoJ Tellers' De beeren Cros bie en

Vreugde en Blijdschap.-!(OOiloDtein,
"-tUf <kil Editeur.
Hjjnheer,-Hoewel rundvpea& in 0114

il, n~ it het Yl'tUJde .n
het dooden O_r QlUIeoMle dieren
Nn hoort men net YID eDtea.
nabij deD Vrjj.tut liin; nu hebben
"ID ondervinding hier Om "OOr ona 'le enten
die ook ~Ianc .tel1en in. 0_ veeboerderjj,
~ve Y88boeren zUn. Vin onl8 menaeben
dan ook al een )liar pan I~ De
lI&&III.Ite &aak il lr08de PI en ~OO!~lt.igI .....Dit IUn de hootdulten. 0_
Grootrivier en Caledon, O.V.8., lijn
DIet enten en 100ftt 4 of 6 Y&II die IrllocerWl<_r-
de ÏIIeDhrs ziig in ona diaPikt bezig
enten Y&II alM~. Onplukkig iJ het
el'Jf koud en onatniml8'. De laid-ao.ter
&oDder ophouden, '1II'i"41d "ID .neeuw
en dat it zeer lIIdeeli, Yoor het
~O?r de peat. Ala nu die oDnoodige
Ja ik leID zenen dat komedi_pel ook
een eiad kwamen I Besriip Mna 4 of
bek of pp een plute DaaIIt a.an de '
plaata, die moeten dan 2 of meer maJen peri
week nil 9 uur '. morgeIII op dil aan,reoaeDd.'
plaataen gaan patrouilleeren 0111 te llien dá
nieta dit ot ingaat, en dat ~en 10.. Gd. per:
,dag, 'ln WtlDneer ik leU op mijne kOlten reeda
o'er geheel. mijn plaata wu I En er is tOeJa
geen het mIDate bewija dat 'D de peat een dag ,
bereg maar wel het tegendeel. Ook kanDela '
de co,rdons gerust op gebrOken, en de grond &8,Il
de eJgBDaara ~even worden. TlJU<lhem
Aliwal en Herachelzijn nor deehte 2 plaa.taeD
die niet besmet ZijDof WUr nietli~ot 1& en op
een der twee .Za.I binnen kort, zoo 8~ig ala
men entetof en een enter kan krijgen, geënt
worden. Waartoe nog langer lie, cordona &Ia-
handeD en compenutie betalen? Jammer dU
0118 parlement 10 _ lolt lJIet de regnlati ...
W&arom niet de peat behandelen .zoo&la Ion,r-
~ekte en rooiwlter ? Dan zal allee reciil
komen. Er zijn yeldkorHatten in iedere wtik ea
ook nog &a!Ustenten, en bet kost niota in v~
geltilring met wat het nu koet. Geef nei meer
bulp, .. at aangaat bet begrnen der dood&
beeSten en ontametatof, en waar bet nu 28. 611.
kOlt zal het dan la. Gd per d&4l kOlten ~001"
e~ken man. Waartoe die olll&lacbtige c0miiés.
die uren YeI' moeten gaan, n.t om mooi woordj ..
en zoete praatjes te verkoopen en menacben ca
te praten bun onOOOllele dieren te laten dnoden
.zoo&la het bier gedaan is? Eo dan is het noi
eerst na • of meer dagen verloopen zLin dal;
de "eearta kun verklaren dat het de pe.t is. ED
dan wordt een groot getal beesten door helll
v~rklaard .. ziek te zijn, Wlanoor de eigenaar
rueta IcrUgt, boewel hij dadeltik rapporteerde
zoodra een of t ..ee beesten ·ziek waren, en da,a.
nOi wordt de Ol die in goede konditie of vet •
v~r£4 (de hoogste) en de trek 011, of die eeu
welDJg decbter in konditie u, £3 lOs. of minder
getak:8eerd. Om onder den grond te wordeA
gestopt wordt onderacbeidl6'emaakt tUllllCben ..
en os. Weg met die oanOOdige comités.

lie ben,
De uwe, enz.,

N. J. DE WET.

VlLJOh .. Il.UU'.\N.

Dele WIll een aktie Inre.teld door P. D. Vil.
joen, W. .1'.: Viljoen, O._Vi.ljoeQ' '(in lUll' C'ajIIei.
teit ala execnteor in den boedel' Y&II 1fJilen ;Job.r·Viljoen), D. F. Viljoen, -D.A.IOOn, B. A. Vil.
J~'!l, D.A.IOOD, D. P. VUjoen, J.IOO,!!, Q. 8.
Viljoeo, O.IOOD, all kJaiera, tepn J. lf.Ham.
man en A. P. B&Dlman voor een interdikt en
IIChadetergoeding:

Adrob4i McG-r.egor (met adToba& Bu_
nau) voor de klap ... ; ad'f'Obat 80hreiner
Q.e. (met advobat BenjlDlin) yoor venreer~ders.

De ~era beweerden in han pleidooi dat Ijj
gelalDemoke eigenaars zijn van de pJaaCeen
Il In bet midden dv DOOruriyjér" en ., Aan
de Doorurivier," geleaen in bei diabih Wor.«:elIter.

De Doornriviet, een ltandhoudend. 'VooDl,
loopt over de l'oornoemde_ pj........ In 1849
waren er lelrere diapaten die Daar arbiters 1'OOr
beelechtina 'enrHen wWden, en hllll nitapraak
ill nog bindend op al de pvt{j811. V0Ir8111 die
uitapraaJr, werd het water Y&II' de rivier ala voJat
verdeeld onder de genoellld. llÏBenaars: &&II
den eigenaar van de plaats "De Dooma" ~.
derde YID den l&rooin, en &&II de 8Ïgenaant
VlD de plaateen "In het midden der Doom.
ri,ier" en "Aan de Doornrivier " de o~erige
t1I'ee-derd80 Y&II den .troolll. V'anreerders IJ.
eigell&&l'll ~an de plaat. "D. Doona" hadden
bet recht hun derde deel Y&II het water uit in
leideo.

Ve venreerdera hadden bet water in.trjjd
met de 'overeenkoUllt en nitapraak uit clen
.troom pleid, waardoor &&II de klapJ'l .cbade
werd Yt!roonaa1t. De lr.Iaaera VI'I!(en daarolll
£20() SCbadeversoeding een interdikt de. ver.
weerden bel~tteade verkeerdeliik het 1fater nit
t-e leiden, of alternatie"e l'erliehting en-kotten
der zaak. _

In bun pleidooi pleit~ d. verweerders ..er.
klaring door bet bof na de ware m88lliu, der
oiteprulc j ziJ' ontkennen miabtuik van het
water gemaakt te bebben en daa.rdobr eenige
&cbade a.an leJa&er yeroonaakt te bebben, eD 'PJ'&-
jlen daarom dIt de ZaaIr: van de hand .Za.I wor.
den gewezen met koeten.

Voor den klag.r werd opgeroepen Daniel
FreJerile Viljoen, eigeIl&tll' VlD een deel der
pJaata "Aan de Doorus", die verklaarde dat het
water in de rivier in drie dealen yerdeeld w..
bij Rabi8li Dam, waar er "ier daiun waren.
De midden ell oosteljjh duiaen konden ten
eenigen tijd geeJoten worden. De w.. te1ijke
.Juis bleef &)too. Open. Het wlter liep lao,.
de :t..ee middenalnilen. In Maart Y&II dit jlIIr
namen de verweerden! meer dan hun deel yan
bet water en gebrui.ltten bet a.an de w_tziide
"an de rivier, waartoé Eii geen recht badden.
Getuige kreeg gee. water waardoor hjj Yeel
schade leed. AlA bij bet water kn!eg dat bem
toekwllm, zou hij 30 struinogela belJOliden heb-
benh die stierven wegens hei drinken VlD
slee t water. De vogels waren ellr f 4 waard.
HO kon niet &eggen of het wlter als het niet
Ililgeleid werd zjjn plaata zou bereikt hebben,
maar bet lOll Middel Doorru. bereikt bebben.
Willem Jobann8li Viljoen, geE&lllenlijke eige.

nlar "an de plaate Middel Doorus gat overeen.
kamstIge getdigeniA.

Het bof verdaagde daarna.

Vougl!IM.

r Je motJe werd dns verworpen en men ging
,""rt met de bebandeling der bill.

Kolonel Scbermbrucker stelde VOOr de be.
handeling van clausllle I uit te stellen.

D,t werd verworpen verklaard. .
lJe kolonel vroeg een di Vlilie.
Voor stemden . 23.
Tegen stemden: 3-l.
])" clawmle werd toen aangenomen.
Op clansule 2 stelde de beer D. C. de Waal

V"',r 't woord •. IDdirelrt " weg te laten. In den
loop van Z!jn toespraak zei spreIeer dat hU
sIedIt • .£ I 7 WIn,,! gemaakt bad op de draad.
kontrakten. HU geloofde niet dat bti ID zijn
heel le\ en £:400 Uit de regeeri,ng gemaakt had,
en hIJ had '£6,(J()() verloreu. Hij kon verkla.
reIl dat hIJ Z!IU gansche leyen njet oneerlijk bad
geh.1llddd. .\leu kon hem niet één oneerliJke
zaak bewuzen.

IJe heer P. J. du Toit zei lilA dit amende.
mellt ""ngeoomen werd zou de wet nutteloos
wezen. wan t dan kOIl een lid een ander persoon
kr""en om 'OOr ZIch te tenderen.

]{"I"nel Scbermbrneker stelde een amende.
ment voor dat de wet DIet van toepassing z:u
2 iD ) oor een lid werkeliJk verkozen WII3 als een
lJ nUl het hu IB.

De beer J. P du Plellllis stelde yoor voortgang
te rapporteeren en verlof te \'Tllgen weder te
LJ t.teu

Dit werd aangenomen.

LORD nOSllEAD.

De "reaker Ia.~...erdere commnnihtie in ver.
band met de bedankiug van lord Rosmead.

VIWOEN E~ A~DERt:N 11'. HA:lUIAli EN EEN
ANDER.

Het ver boor in ie%8 zaak werd voortge.zet.
Hendrik e. Viljoen, executeor in den

boedel ~an een-derde "an de plaats Middel
Doorns, gaf getuigenis van de yerliezell
door bem geleden door het nitleiden ~an het
.. ater. Zijn ~ee 'I'M gestorven door dat bet
vuilwater moest drinken. Zon verlies wegens
bet gebrek !Ian water"l13 .£60 li .£70.

In leruisverboor erkende getuige dat bet een
zeer drooge jaar WM.

Nog eemge getnigen werden onder~,
wnarna de OOfftte verweerder ziJne "erklanng
a1Iegde. De za.ak is nog aan den gang.

Vier leden van 'tHoogerhuis.
Aau ckJ. Editeur.
~ MUllheer,-Er zijn in den laatsten tijd zoovele
schandalen '!lan 't licbt gekomen, dat men wer.
keluk begint te twijfelen of er nog iemand te
vertron wen is. Maar het schandaal van verleden
Zondag gaat &lien te boven. Kan men heil geloo.
ven dat vier leden van 't boogtlrhllis, waarvan :2
oud-ouderlingen en de andere twee prominente
leden van on. Holl. Ger. kerk .IUn, nam. Van
RbjjD, Van Eeden, Lochner en Van den Heever,
gednreade den tijd toen de leden van ons kerk
met bnnne leeraren in ernatig gebed bjjeen wa.
ren over 't g&nllCbe land, tot t!CbuldbeliJdenis
boete en verootmoediging .. egellJl de slaand"
hand dea Hoeren zicb op den trein '-an Worces.
ter DaIlr de stad bevonden. Was er nog llWU' de
mwst.e noodllllkeljjkbeid voor, maar er bestaat
boegenaamd geene verscbooning. Zaterdag gin.
gen cjj naar Worcester, spraken dien dag eene
publieke vergadering toe en op den belderen
morgen van den dag van verootmoedigIng gin
gen zij in den trein, om te I ure aan de 8tad te
ZiJD. Zeg, mijnheer, is bet niet ~.cbaodeltik, de
personen die op eIken platfonn bU vernezl.gen
de Zondagsheiliging als bun wacbtwoord gebrUl'
ken. Vertegenwoordigers die bij elke gelegen-
beid in 't buis hunne stemmen ten sterkste laten
hooren ter aIlICbaffing va.n de Zondagstreinen,
verbreken het gebod en minacbten bet gevoel
van hUil volk en roepen bet land toe: doet naar
onle woorden maar bewaar je Vllor onze
daden!

Ik scbqjf deze ",gelen omdat ik hot als .mijn
plicht beschou w om IM;t land er op te Wvzan,
dat bet niet allen Zijn die Heere, Heere roepen.
Zullen de kiezers bV de aanstaande e-Jektle Diet
tracbten mannen naM bet parlement te zcnden,
op WIE;n zli ala volk rekenen kunnen. G~
beware het land voor vertegenwoordigers die
ef'U ding zeggen en bet andere doen. Hande.
len vertegenwoordigers in strijd me1 bet gevoel
van bet volk en tegen God's gebod, dan 'knDnen
\'ii Dleta anders dan plagen en ellende nrwach.
ten ..
Dllt de tud tocb spoedjg a.anbreke dat bet

A.rikaa.nsche velk de oogen opengaan om te
zien wien &ij vertron .. en kunnen, is de weO!lcb

Aa" rUn Editeu".

De Caledon-spoorweg.
Grey ton, 9 Jani, 1891.

MiJuheer,-Ik las met aandacht in uwe Ili~
gave ..an 3 Juni omtrent de discl18llie over dea
spoorweg naar Cllledon in bet buis "oorgevallen.

Waarlijk bet u tocb lIpiJtig om te zien dat.
er mannen ID bes parlement z!.in aooala do
beer P. de Ww, die zeer onbekend zijn met
bet dJstrilct en dan als onpartudig willen op-
trede~ voor de Sir Lowrys·pas.liJn, en zeggen
dat Vllhersdorp nil aan een lijn zou leomen ala
do lijn Vlln Ashton verlengd werd.

Ik venvonder mjj dat de beer De Waal niet
liever de MalmOllbury.IJjn WlubevolC1l bad Voor
Villiendorp. Ik treed niet op als agent voor
'de Franschhoek.lijn. Maar elkeen met geroDd
verstand kan toch begrupen dat als er niet
politiek met de zaak gemengd i8 dllll ia do
recbte IVn vau Klapmuts over Franscbboek
ViJJiersdorp, Geuadecdal, Grey ton en llIlanp
de rivier naar Swellendam, en van VII1lIlJ~orp
naar Worcester (4(1 IDljl korter naar h~
noorden). De lUn zal i oren van CruedOD
wezen op Middelplaats. Maar om allen te ~er-
genoegen, vooral bet gebeele dlStnkt Cal eden
I6.n de lijn komen tot op Middelplaats In Cale~
don, Zaudfontem, SchuID.berg langs dau ja
zll in het midden Yan Caledon en een I~er k:aa
tevreden wezen, aoders zal er nooit \'l'Bde komen
en hel ge"ol .. zal wezen geen I(ln. OlUe plaatse-
Iuke leden 'un tel'reden zoo lang zu do lUll
maar krUIl'en.

]113...1;',heer editenr. wat de Iun te Botriyier
daar lO die spelonken moet maken is mij
nog een raadsel. W..arom de liJo daar Iangw
opge':llet~n werd en. niet !angs de Rivier Zonder
Eod UI mu zeer dnldelIJk. maar daaroYer zal ik:
maar lievers IWj)geD, anders ga ik te "er. AJa
men eeu boud.la&n wil kan men spoedig ee.
~tok vind?n en om een gum tig rapport te maleen
18 voor mu z.eer g~makkeIUk, manr aat wij hier
aan geen IDgemenr of veearts gelooYen is
zeker. De boeren die bet land kenuen zon de
beste veeartsen en ingenienn.
Een onpart{jdige commissie aan t.e atellen BIl

de zank goed te 111tenonderzoeleen, ZOOalJ botJen
gezegd, door geeu ingenieur uI zeer goed
wezen. De arme woestijn (van af Sir Lowrya-
pu) zal tocb niets te vervoeren leveren want.
de transport·rijders zlIchten IOII1l! om een ~ht.
~ er is .iete. Het werd gezegd door eea
hd lO bet p:u-Iement dat de gebet:le Nlpie~
I1redasdorp en ook Rivier Zonder End ,no:.
Sir Lowrys'pw! zijn. Dat is ook onwaar. Ik
beb nog geen een stem geboord YID :Riviar
Zonder End die daarvoor iJl.
Alleen de heer H. P. Beyera heelt ten---Toor-

dele er van g8llprokeD toen bO &&IJ de xaap
wu, maar op reaesde van iiir Jam.. dG
er COO een groot ~eracbjJ ml wf&en' YUl
'£250,000, en de edele heer ~t : " liel'er _
bal ve ei aan een leege dop."

Verder lIloet ilt al de leden hartelijk duak
zeaen 'VOOrhan lDIDmoedig gedrag al de eddo
leden die voor een ~erder oade~ 1fVeJa..
Ik!woP da, de derde Ieaing Diet weer in da
DaCht &a:I door pan 100 ala zeep door eeR
mana bud, W&II~ bet it werkeljjk een ~
om altooe &&IJte' hooren dat de ljjD op' ~. ~_
berd. plek .. honwd is, 100 -m te Jf&IaMe..
bury. Terwijl de ~ toch 1'oor c.w..
ietl wil doen, dá Ijj há daD op de ~ ~
doeu OlD niet "foor 8CIIl~ 1'WOOrdeeJCI te-,.
Ik .... nor _ dá ~OG~:.Ijja
... bet rapport Y&II de .. dá bet".... bitRlGCler..... "YUI beide, ioa_
V~ went de __ *'II" MIf-
-uI , Bd iI il :f!......
J'IIIIII jaar al bet "8IDJ ...
... ... IIoN .,.

• .I De.""_ .
~..-:, " Jo ......

" "

liet hu." ging In comité op be! voorstel op de
el'" hen vall boeren lO Becbnanaland en Nama.
'ju..Iand wegens bet doodschieten vlln l:>eesten.

liet v(J<.rsr.e1van don beer Hol1.lhau\!811 omde
CL'" /"'" Voor compenl\3tJe DaIlr de regeering te
vtr ...."z.en voor 0\ erwegIng werd In behandehng
gen',uh-n

I Je he~r ~Ierriman stelJe voor den eisch van
J"n h"er Van ZUI, vau Namaqualand. en dell
hel'f " .. "nenberg <lie van twee kalfer8 ID Be.
( huan."al1d ool:: te behandelen. De beer
/-. hr, 'ntr sielde 'oor de invoeging van de woor.
c1~'11 ~J. t.nkwaland West'~.
I)e I "'>r.. tter zei dat bet amendement van

du heer ScIlremer UH de orde WM. Het amen-
dr ..,,·i.. wa.; eent bUvoeging waarvan geen k.en-
LJ' ....l':.!'~\~n W3J!.

I>, ,",., r Faure bad er niets tegen dat bem
rn.l, h, Wu !1cgevell worden om in gevallen waar
, ..• , I" gedaan was en harde gevallen Wal'Cll
I. "I" >. I.ng k geven. Er waren zekere gevruIen
\I "li d.· regt'eriog gemachtigd moest worden
, 1"'_Lllng te geven. HU wenscbte liever een
a..~. Inn'llt' motte lO ZieD.

I>,· he"r .\ferTIman gaf aan de baud deze
1'1 • Cl" te nemen om later een algemeenc in
le !'rcogen.]

I' b.·" ~"hreiner stelde VOOrverdaging om
(.'". daIld West bU Becbullllaland te voegen:

I I. I.w r ~onllon berg was bang, men zou ruet
\~ d. r 'Il ('f)mlft: komen..

I' I"~er FaLlre baaJie verscbeidene gevallen
\ ' .. tri., < :lan. en bU was bang het amendement
Ll'U.j, olt ur te wUd opellen.

\ K"tg.ng werd gerapporteerd.
'1 'L"' J,. "P<'8ker lu den stoel ww! stelde de

I,.. r "'chl'\:lIIer \ oor in de motie te voegen
',- k~al.ind West en andere plaatsen."
I), 'mendcment werd aangenomen, en bet

lo., _.ng ""ler III comité.
I" he"r "onnenberg stelde voor dat de namen

rl r ,~.'" I"'tltlOnanssen Jan Ba.suto eli Thomas
L., 'W KCll.egd worJeR bUde motie.
I" h"er Faure zei dat hO nieta wist van de

)- •. "., til ook niet of de beesten geschoten
,'. fll. I. up tJavel van den veearts, en tenzij hij
h,· !rtU'l5t1". had zon bd geen compell!!atie be-kIen.

I 'c heer Ronnenberg betreurde het dat de
L"tr f lure niet de petities had gelezen. De re-
d,·" ., """'Ql d", t .. ee I"'lfel'!! geen uom_pe:na&ue
'·u· ",~\,,, 10'"" omdal zi, niet gera~rt-eerd
I .! I " dat de pest onde; bnn beeeten '!rU nit.
bt 11vken

l.I. beer ranre zei dat bjj de EMk nn goed
re I', ",.",j Ille ~1Veekaffers !feIloorzaamden niet
<le , .. "" la tlOll en de rege.enng leon hen niet in
". 0 ''''~r pOSllle pla.atsen dan Inderen' Zu had.
tltll ,Jocht. ketlnlll te geven aan de politie.

II,. 'c' j)OtHlCI! werdeu verworpen en de rea"
men.j'·",.,le motie gempporteerd.
liet bUL!hervatte.

q SI:E.~. £~l AItTIl£~lJICUNDF..

II ,·t verdaagde debat over de tweede le&IDg
v." oe"" bliJ werd hervat en dadelijk weder Yer.
J*"lI'd. <0 he~ bOil!Yerdaagde om 6 nor.

EEN VERONTW.L\ROOIDE.

Het Dorcas Armen Huis.
Di.nsdag.n~iddag ~r, hw:l de veertiende

ja.arl!jkacbe ~ergaderins in verband ~et bet I}Qr.
C8J! Armenhnu en Diakon_hnJ8 pl4ate, en
wel in de mime zaal van de eenigenoemde in.
richting dle welgavnld Was, yoor8l ~t ~Imell,
een blijk ':lW. de. groote belangst-eHillj' ln deze
liefdadlge ID neb tinllen. Onder de"~nwoordl.
gen waren W. A. Steytlert.~ D. Luckhoff, M.e Botba e. F. Muller, C. Morgaa W. Mnrray

~

worcee~), Z. J. de Beer, J. t.de ViJliel'!!
Darling), Bender, L. Nntta!l, aartadek:en Lilrbt.
oot ouderlingen P. M&rnia, A. Smntl!, "an
Wiik (Nieuwe Kerk), Ham (Groeuepunt) en de
heer Alberi11ll Stegulann, elU.

De 'oonitterutoel werd beldeed door de. M.
C. Botha, die PI. lOO n. 1 ~n 4 liet zingelI, ver.
volRens in 't gebed "oorgmg en t?On ~ kort
dOOD ematig woord tot de &&IJweagen n?htte,
waarin hij yooral het he.riuor en aDen dle eeo
werbaam deel in die inricbtingen naaen Y&II
harte plulewenaehte met het groote l1JCeetI dal
bnn werkll&lllbeden gedurende eene neb YID
14 jaren had bekroo~ ft "ID ge~oeJen Will dM
lillen met bet oog hierop raime .tof tot
barheid hadden.

Hierop Iu da. Lile~«, daartoe door den
Yoonitter YeJ'lOCbt, bel ~ 1'001', waar.
uit bleek dal d. iDrichtiapu in alle opaich&ell,
&aD hur doel bebben beNI~ Your ~to&
eeu ..,. lijn rea;ea* 811 Dlt ~ .......... 1OOI'

C,&':"~hét~~·.==t
_en ~.1IIei de ~ ...1 till 'I, :. "l.oó!- ,_ &.iN
bocat~'IIIoed~', ........ ~.:I·..... ',;. ;._~:.
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m.ta laiC le ~C". heter ....
y.t &jjQ ha4' _ .~ ... liclIt4.--
."'liju le bo.a•• !Jij ~t lichk ~.
IODCUII YID rrooC'D" "'OOt' CIt ~ •.
'~De • BearCI pi at ~~ ;oa~> Jr" ~~~~DOen'V3:Q ~eu Ip?Orweg ~l_ , ..
!len lléPIaIde:Il tjj.3.lIet alk .... -uw hei yuk
Y&Il een IIWI ~.am: -i'-' . - - &ei dat hU de wetten \'DJl
, .De • Dooglaa -.i d&t hj; Diat kOIl ~ '&Ddere nagezien, en hij bevond
narom III in het QOntad,.Qjft ~Dg w~ dat de 88n fl('l"baiim co[>V na TG <le EDge.l_
gemáalct om du oontrlctear .... to biDdeD om. ache wet, en die dee Anstrall8Ch-e kolonies. Hy~r werk uit; le. Yoeren. Hu SOn ook ValI den dacht dat Ibet gewOQe ....el"oegeljjkhcid zou xija
oollllniMaria willeD ...~ten ai MD ~ ()Q~ luIk +n bill aan te eemen. Er 11'1111~bans
teur reedt was uit~ta&Id. Hoe ..... hei mogelijk geeA "'e\ jin dil betreu:rde bUo HU lOUgaame
dat dil ooDtncteur Diei gedwqeu werd Rkere .&iendat .~ ...et ~oomeD werd.
secties te YOltooieD binnen e4!D ~ tjjd. De De heer iD. O. De Waal lei dat men niets to
J.'eIMring aeeu geen beheer -0. dét! Colltrac- dOODhad !!let. EI\gela.nd en de ander kolonies,
teur te bebben. . en wetten moest maken voor deze Kolonie. HÓ

De heer J. C. Molteno &ei at d~beer A~· kOD n' et ~n ..... rom een koopman, als b. 'f.
YO~ sijn eia'en.peedI met de retree- De W, ~ Co., njet bU de regeering kon ten-

ring gestemd bid omdat bij m ;u.t der regee- de imenq:en. Bij toonde aan dat wij in een
ring wiJd. blunn "" lijD 1JlOO"I"Iff. (De "boer doo bevolkit I&nd woondton en dat wij niet 'fele
Abi-llbamaoD ootkende dai, bjj 100 iet. ruegd koopllllUlll ~en. In de Tl'I.Il8vul k-onden de
had). De heer J4olt.eDo hitd4 vol dat dit paegd volkara~en kODtn.kten TG de regeering
'1'1'311 en er ..... bijna ...eer MZi .tandje. nemen, Wurom zou de mon ·niet kunnen ten-
Kolonel Scbennbrucker hoopte dal· sp__ déren ale ~n -rader in hei puieinent wu? De

wegen in het "fen'Olg ZC!DCIerhe,i ~1 beer D. T~ii ..... al op vele oommisa:ies en werd
"Iluap !mijn rag" door betlbait lOuden daarvoor ~iaald, en waarom Diet SU die voor
hij ...ilde aleI;bta. air J&mei herinneren hun Ileentil.i. beta&lden? H"1i had eens getenderd
.andel ...ijle met beCrekkiOg tot den IDflt den heier GraaJf om den 8,?OOrweg te 'foor-
-Reinet-Jfiddelburr-lpOOl'1I'eg· Hjj ging toen eien tD8iK:heDOranjeriYier en K.im.berley en !.jj
in een Juae ru-.uie ommtnt het Dut \"Ill verloren er £1l!,000 bij. ""nftil het land erbij
boomen plaDleD en bet voordeel van do Wor- profiteerde. Leden kODden op oommil'.sies
coster houtbo8scheD. En toen yerge1eek.)lO dienen en h;WIlle broeders in de vette kontrak-
deze boucheD met de boMche bij Kin~ tén inslepea. De heer Saul Solomon t9derqe
ImlDltown. Toep aina' hii lerag tot de dagen altijd voor het ..(ouvernements-drukwerk en ..

IUNO WILUAM.STOWN-S!'OOIlWEG. toen hij in de Koloriie ~_ eD'1lC?Iboerde, tender w.. altijd de ~ate. Slechts een koop-
De heer Abraq&lll$)n uoeg of de &andacht Dit baalde hij un om h~~ DUt 'vu den apoar- man in Xa&p8tad, een lid 'I"IlI di\ hu.is, kon de

..-an de regeering geveatigd Ï3 gewordcn op den "!'eg UD le toouen. B:ii begon toen O'fer regeerma ' met windmolen. voorzien. De h_'
·Jang&alllen Yoortgang do<,r de aaane~ op de, lich~ .~ .. ~ te_~~ ~ .werd door den Van der W.Ji zou tegen hem spreken, doch h§
~uienet:Ooet en :Fort 'Béauforl eD KiaPil- ~ ..~ ~~ ,prot!PID.:....:~lI:ilii DiIIta oai;l&D1W~ tt geven. Waar-
bamstowD 1POOrw.I!gljjDen, en. of de Npen. ~e dit ..., ......... WIaI'OIIa. " ,.,..,....,.. om Iwilde mev mdwen' nie, een gw:stje
"oo,~"m~na .~ atappe.D te' nemen om de vol- niet W:er:d:a ~. énDd&t mIIn ge:ven ? .
tooung dier lIJDen bmnen dén bepaalden kOIl- Ibs, railI 1lD ~ dU de JroD- De heer Van dv Walt zei bg Wil. .eker er
tnkt-tjjd ,te, 'ferzeUren .; ~k wclke Btappen ge- tr-~teur ts de. tOeIaP lOU ODtT&DgeD,.en yoor atemmen dat de voonitter den stoelmoen
llomen nlJén wordén lOOien de aannemerrhun dan zou de reper:ul( ef het JlU'1eme.ni. de lIJn -rerlateu. De beer De Waal had hem over de
kontrakt niet nitvoeren ? toch moeten bou ...~. liet kpnbalrt II 100 kolen gehaald. (De heer De Waal: ik vraag

Sir Jame- Siv~wright zei bij wensehte iets allICht dat de reperu1¥ ,eeu ~t had o~ d~n om exeues.] HiJ &ag geen oorzaak voor de bill.
'gemakkelijker te beantwoorden te hebben. De kontrakteur, en ~ indieu "'0 een a.c.~e m Ge ...oonlijk gÏ.t\g hU niet II&IMn !Det den beer
&aDda.cht der regeering W:IlI bepaald bij de.u.ak bet h~ ;waden ...mneD, daD hadden Til] toch De Waal, maar uDdug lOU hij met hem stern-
b.ijna iederen dag. Hij wenschte dat de regee~ de drie Jaren verloreD; Het WlII een verkeer· men, want Lij daclIt d. bill oUDoodig en boop~
nog. fltap~n kon nemen om de lij~eD bin pen de 8ta~ om de .regeenRg de macht te g_YeIl hei hW. eeu haar 'fenrerpen, 'If&ll~ bet was
den bep&alden tOd voltooid te krijgpo. M.n kOD bet. tarief oP. die apoonregen. ~ ver!agen. De enkel ijjd"erapilling. Hij zo'(1 later op de
de. kontrak~~rs niet ,te veel ·dwlIlgen. Zij ee~lIle oploul!_lg na eeD actie ID bet ~- clanaulen Ispreken, want hij bad nu net gespro-
:lIelden dat &lIln staat wuren bet kOlltrakt uit rechtahof. ~U sprak DIet alechte om d~ ~iid ken om den beer De Waal nit den droom to
te voereD. Men ~ou hen een reJelijken tO" "!In bet h.1:'-1Iop te DamelI (plach). Hii gIng helpen.
:geven en huil aandacht bij de ZJ\!tk bepalen. utten na bUna een uu~ g,,!prokeD te hebben., De heer Do Toit boopte dat het hniJ niet
IVerder kODmen nieis doen sonder 't pa.rlement ,De ~eer Norton 181 hU I&( gee~ nut m de eeD fout sou begaan, vooral niet de leden \"lW
le raad plegen. Het buÏ$ kon dan belliMen ...at dlSCWIIlle., Ook ....~ de regeenng, DIet veel te den .A..fribner Bood. De heer De Waal bad
verder te doon. blameereD, ...ant lIlJ had haar plicbt gedaan. t.eaen bem gesproken, maal' hij 11':111 nog .lochts

De heer Abrnhamson stelde V'''lr de 'ferda- .IIP. bad het destiid~ .Eijn plicht pacht vennin· op twee com~brandziékte en runder-
ging om de zaak te bespreken. B~i '11'8.8pens- ,llenng TG de lIubsidle voor te ,telleo, en b~t peat-oompeno.tie. Het begin&eJ der wet was
'liDS vóldaan met dell toestand "nu %Aken die bDl8 W8.8het' met bem eens en nam de motie goed en erkend bij de afdeelingvaden. Eene
niet W8.8 wat' men bM voorgesteld aan bet' pu· aan. uitzondering ...erd remankt 'foor leden die op
bl~ek dat DIÏlIleid W8.8geworden. De commissaris Sir Jam .. SiveWl'igb. !lei..dat deze een be- co·mlni ies dienden. De bill bad niet betrek-
zei dd bO infol'!l)atie bad malLr het buLs lIiet langrijke kwestio Will! voor een beel boel dis- king op Jrinderen van leden die voor eigen
wilde vermeeien. Velen waren in deze "aak be. triJ.rien. Hij m008t er op wjjzen dat er destijds rekening handelden. Hét Ï3 waar dat men de
trokken en zij zouden gaarne wat III!:er informa. slcehis één kontrakteur 11'8.8die iendefll inzond.' wet Diet voor de oneerl{jken kon maken, dQ4lb
till willeD hebben. Toen men eergt met het Het contract was niet door het huis behandeld men kon ieta doon om het kwaad te~-
bouwen van dell spoorweg begon (de regeenni nl&:lr lag iedurende bijna de geheele zitting op ren eli te verboeden, en de overtreders, indien
wilde ee,.t niet de zaak steunen, 'maar stemde de tafel. Wat de kweatie van II&Cllriteit be- uitgevonden, te stra1fen. Hij hoopte dat men
later toe een subsidie te geveu) wel'd een spb- trofl de re~eering gaf £.0 op iedere £100 niet den voonitter nit den stoel Z'ou stemmen.
sidie van £2000 beloofd. Als men zulk eell sub· weI'" voltooldl zoodat de regeering nog £60 Sir James Si'fewrigbt zei dat hij niet in bet
aidie kreeg zou men de spoorwegeu ree& bijna werk voltooid bad, ala een ...aarborg dat de haie '11'8.8toen de tweede lezing doorging. Er
voltooid hebben, maar de som wer'd eer.t ver- IUn verder 'ou worden verlengd. De regearing wu "eel voor de bill te zeggen, maar hij hoopte
mioderd tot £1800 en later tot £U,OO.IDat was bad tot hiertoe £15,000 'foorgeachoten, en Bij tij .IOn niet aangenomen worden., want dan
bijna een nelcslag voor bet SCbAIIlB,De heer had thanB een w~k voor ongeveer '£40,000 zouden de handen van de regeering gebonden
Walker kwam toen voorwan.rts, ~n had de re· voltooid. Als de contracteurs n:iet de . ijjn lijn. De wet Will! in werking in Engeland,
geering maar woord gehouden zou liot niet vaD kODden yoltooien, wu de regeering die lijn lllIW' wettei1 die goed zon voor dicb~bevolkt6
daag noodig geweest zijn hier thaDS zulk een mOtlten bouwen voor zij met eenige Bndere lyn landen, zijn niet altoos goed voor onu omstan-
vraag te doen. Waarom kreeg Groa.1\·Reniet wa.t begon. Wat de Oudtshoorn·Klipplaat·lijn be- digbeden, Als men tenders vroeg, moest men
zij niet konden krijgen? Sir J o.mes Wllll sterk trof, als de contracteor faalde, zou de regee- zien dat de tenderaa.n vertrouwbare penwnell
tegen die lijn maar veranderde late!" va.n ge\"QC. rinl<! de lun bouwen. De regeering Ulu met waren, en in ,vele gevallen Wil. een vertronwbare
len. Waarom was hij ook niet un gevoelen \'er- wlIL·ht;en totdat het CODtract verviel, mBar ala ma.n, die lid 11'18, niet mogen tenderen, tot na-
anderd t~enover bun Ijjn"? B~ betreurde het zij zag dat er geell lmn.s 11'18 "oor den wntrac· deel Vin bet land. Te Kimberley had een
bijna ut bij de regeering tot hl", toe systema- teu.r om de liin te voltooien, zou zij de ualr in lid van bet buis den tender voor bet leveren
tisch bad ondersto!lIld (boor, hoor). De leden eig"n balldeD nemen. D. regeering zou de con- van leerwaar voor de politie. De tonder moest
van Caledon waren tegen de rcgoering en kre. tradeu,. dwingen aneller voor te gaan met het in vertrouwbare banden zijn, en als de bill
llcn nu een lijn, daarom scheen !Jat hem alsof werk. ALs bet c(mtract Diet kon worden mtge- doorging 'zou bij deo teoder verliezen. llti
het niet goed was om altoos a.un den kallt der voerd, zou de regeering naar het hoo~gerechts- hoopte .men zou de bill nu verwerpen.
r~erl' og te 8~·" n. bof gaan om een ontbinding van bet oo.tra.ct D h ..r Z"I h t bl ....

..... 1,...;; H' b ~- d '.1.-'- e eer, an U WQ,ll e ge ee oneens m,,~
lpeairer riep de beer Abrnbamson ver· tde }"er~ugen. beJ.~.oopte wot ez.e ver ........wg sir James en zag niet welk 'gevlllll' in deze

scheidene malen tot tle orde omdat bij zich niet eDlllerehII zoM
u ~,..,..lgehl1· ,_ d . bill W:lll. Mell hM die wet voor de afdeelings.-

tot de kwestie onder discus.:.ie bepaalde. e eer ernman oop:.., e zou rad .... _- oodi De .
niet bet contract gaan verbreken en en, en WIAT was ~ n g. regeenng

EDN STANDJE, m bet bof gebracht worden om scbadcvergoe- ~ou maar kontrakten kunnen geven aan hnze
De hoor Merriman objecteerde tegen het be· ding aan de contracteun te betalen. De &aak vrienden, W~OOl' 'Slaud8 dienst benadeeld

giDSel dat men spoorwegen moest bouwen om zou de Kolonie veel geld kOllien. Iron worden. Hij haalde Mn van de TUllder-
de stemmen der leden te winnen. Hij %ou tegen De heer Louw &eidat men nu een bewjjs bad pest-kontrakten, de ezel-kon.tn.lrten ,en ando-
dit beginsel prote8teerell roolang hIj in dit huis dat bet subsidie,atelsel niet beantwoordde en ren.
"115. De 8p<>orwqj'en, waarvan do beer Abra- bij boopte dat de Malmesbury- en Caledon-lijn' De heer Sonnenberg. daagde den beer 'Van
balD80n 8prak, toonden nu dat geen muat!chappu nie! op dat swbel zouden ...orden gebouwd. Zijl uit om nan te toonen wa.ar een lid van
.ze wilde boUWlin, Eelfs niet met een toelage (op- De beer Schreiner rei dat de regeering niet bet parlement voor de drraadheiningen had
koopsom) van £1500 per mijl. Maar wat bij naar bet bof kon gaan om te reggen of oon kon- getellderd.
eigenlijk wilde zeggen Wa.!!om te protesteeren trakt gebroken WilS of niet. Dit was een pilOt De beer Vlm Zijl vo:.rtgnande, rei dat bij

K aleChts gezeud bnd dat indien men toen dezeteren bet uitoefenen van immortelen invloed, dat de regeerin!l telf moest besl.i.st!en. wam ..
Zooal8 ingeval van de leden van Caledon cn bet lie tot het beslUIt dat het kontrakt gebr..,ken wet bad, ,zon men voorzichtiger gehandeld beb-
lid voor Piketberg v6ór d~ mot.ie van wantrou· was, dan moest de regeering kennisgeven en ben DIet 'het ujt~even -dier kontrak:1en. Hij

. d . H d h d I" lf Indl d . hoopte dat de blll wet zou worden.wen ID e regeermg, ii nc t meer van die lJlet e un ze voortgaan. en e regeermg De h~ WlUTen zei de bi!! was niet noodÏlf.
leden, d"t zij die invloeden hadden verstaan (jD deze lijnen moest bouwen, moesten al de andere •
tocb tegell de regeering hadden gestemd. lijneu wachten totdat ze lrlaar wal'Jln. Er "Yaren geen schandalen iu de Kolonie, en

Sir James Sit'cwrigbt zei met verontwaardi· De heer Abrnbamson hoopte aat sir Jame8 men Will dUll voorbarig, Als een lid iets bad
ging, dat bij moest ontkennen dat eenige in- zich zou houden &an zijne beloften. Hij zou dat hij de regeering van kon voorsien, waarom
vloed, immoreele mvloed, uitgeoefend werd m zu"n motie terugtrekken. niet? I'lli wo., als bO de motie nu verLoor, bij

ieder stadi.um dezalve weder voorstellen. Er-.erband met den Caledon·spoorweg en de motie De heer lIay objectoerde. "&Il een .t~ndernar, die een waarborg zou mn
'I1ln wantrouwen.Hij wierp de be,chuJdiging met D<lmotie ...erd verworpen.. ~n schandalen. -"
verontwaardiging van zich. Hli zoo den heer WIJLES JiEE'U BARNATO, h La . ~_. bO<b" .
Dempers oproepen om te zeggen of hU eenigen e eer wrence zei w>t !J U ervanng
igvloed op hem bad nitgeoefend. Hij daagden de Sir James las het kabelgram van sir Gordoll, wist dat plU'lemtntsleden niet io een beter
beer Merriman uit om dit te bew[jzen, Ook met en tei dat al ue leden den heer Bamato goed po!Iitie wareh dan anderen. lIij had een kOD-
Itetrekking tot den spoorweg naar Piketberg. kendeD. Meo dacht da.t de zeereis zijn gelOnd- trakt vóór bjj lid werd 'en verloor bet toen hU
De" mond van den heer Merriman moest ge. beid zou berstellen, docb het was anders. Onder lid werd.

,enoerd worden, en men moest bem niet meer de I)m.standigb-eden stelde bij voor het buis te De beer Palmer zei dat Iemand bem onfah~
toelaten dan andereII. (Sir James sprak mei 'fool verdagen. vroeg voor bem bij de municipaliteit te ten-
warmte,) Do heer Lawrence IIOOOndeer<le, en !lei dat hU deren. De wet zon alwó ontdnikt worden.

D& b~r Dempers zei dat sir James hem ni~ts het Bens wu.s dat bet buis haar leedwezen moest . De beer Beard zei d!it he' niet in belang
had gezegd hoe hU 1I'l0est 'temmen over de toon en. van de regeerill& was &t de biU zou doorvallen.
motie VILO wantronwen. Na de 8t~mming zei hij De heer Sauer zei dat bij een belangrijke KIS de regeermg tenders aan I~ell kOD geve.
aan sir James dnt hij hoopte, dat z!_jnstem de motle bad. Hij wilde niet objecteereu als de kon zijZOnbehoorlijken invloed nitoefenen, lIij
spoorweg naar Caledon niet in gevaar zou bren. rege,Jrivg hem op een anderen dag een kans zou kon niet voor de motie stemmen want hij dacht
gen (jn sir James antwoordde dat de bill ill elk gel!l:n om ZUn motie voor te brengen. Als de dtl bill goed.
geval ingebracht zou wordelI. rego,!rillg bem lIiel deze ..erzekering gaf zon bij De heer Jones zei dat het begi'll<C1der bill

De heer D. .T. M.a.i·318 Z~l dat geen belofte aIS "cn onbestreden motie voorst~Uen Vrijdag- door de regeering bij de tweede lezing goed-
aan hem werd gedaan en de heer Merrimfin WilS avond te zitten. gekeurd word en da.'lrvm kon hU niet verstaan
een weinig to ver geg:ran. Hij meende dat Pi. Do heer H:1y zei dat bet de laatste ledendag waarom sir James Sivewright tegen de biU
ketberg zijn spoorweg zou krugen omdat dat was, eli er waren belangrijke vragen. Het. de· was. De leden vao bet huis moestan boveu
distrikt bem verdiend bad, bat "an middag wa_ .:00 dun mogelijk. Waarom .suspicie zijn, Het was I(ezegd dat cr nog geene

Sir JumeR wilde dat de beer :\Ierrima.n nn stelde sir Jrunes ni.,t vroeger voor te verdagen. scb;l.Ddalen W:lYen. Gesteld dat was zoo, dan
zijne woorden moest terugtrekken. De beer Bar-uato was niet zijn vriend en bij wa bet nog geclJ reden om zoo iets te voor-

De heer Saner zei dat de heer Faure begon kwam niet veel ill het buis, On hij geloofde dat komen, A.fdeellngsra.den eo mu.nicipaliteiten
met bel!chuldigingen. en t.ot nog toe zijn die bij Olet dezen blijk VRllr&Spekt van !iet bllis bad hadden zulk een regulatie.
woorden niet teruggetrokken. Al bet gevotl verdIend. Hij was tegeu de verdaging. IfDe beer Sonnenberg kon niet eieu h, oe men
beden scheen hern oppervlakkUj-, want bij wist D,·'heer Haarhoff betreurde de woorden van dit huis kon vergelijken met ruunicipaliteiten
dat de heer }'aure oD'dr. Te Water overal in de dell beer Hay, ell Wrul blij dat cr niet meer zulke elf a.fdeelirigsraden. Hij kon geen goed in de
"Lobby" waren om ,temmen te kriJgen - boe manllen, in het buis waren. AI bnd de beer bill' lien, CDde rege ...ring zon er slechts bij ver-
wist bij niet - ID stede van naar'de debatten te Hay geen respekt voor den heer B&mato kon hij liezen, door competitie te verminderen. De bill
luisteren. ten luinste zijne kiezers respekteeren die bern 9 zou 't kwaad niet verhinderen. daar men ze wn

Sir James zei dat ecn aanval op de regecri!)g jaren naar het parlement zouden. ontdui'ken. .
'Werd ~aan Oil hij vroeg den speaker om den SiH James zei men kODde vragen noocnetten De heër Mcmman zei dat bij niet gelooftl-c
lIeer Mernman te vragen zilno bescbuldiging voor Vrtidag. . dat pet huis in de:r.e zaak een waardige figuur
tegen de regeering terug le trekkeII. Het huis verdaagde to.m om 5.5 UUf, sloeg. 'Wat Wa.!!de oo~rong van de bill. De brIl

De speaker zei dat men na den nitleg van de werd in het !lnder buis IDgediend en op aandra.ng
heertin Demper", en Mam de discu.'lSie kon WOENSDAG, 16 JUNI, 18n. Vila het volk.. Het geheele publiek, Airikaner
.sluiten. Hij verSLond dat de beer Merriman en Engelscbe, was er tegen dat parlements-
"moreeien invloed" had gezegd, Hut buis hevratte om 2 uur. leden contracten wuden bebbén met de regt:c-

SiP James Will!neg niet tevreden. PETlTlEll. ring. Het W1Il! niei in belang van bet land •.liD
De beer Mernman: ik trek bet woord "im- Door deu heer Va.n ZUI, een tegen immigrati vaD vrije, IIm...ere regeerm.g. In ieder land ~

.moreel" terug. (Groot gelach,) van .A.r.iaten. het begmsel van de biIJ ingeveerd, want in
De heer Abrahamson zei dat hU DOg niet ieder land WlII het gevaar van den invloe..l .:1.!1

klaar was toen du beer Merriman opetond en 1:r::NDERP~:ST. geM. Het land beschouwde het schandalig eli

hem voorsnelde. Hij wilde nog wat zeggen. De Du beer J. C, Molteuo vr.>eg wat de regeertllg riep om de wet, die ten doo bad om het par'
speaker gaf verlof eg sprek\)r ging voort, en '"lIn plan W:lll te docn met bet oog op de snelle lement zuiver en bo"en suspicie te boudec-
drong bij de regeering aan om iets te doen om vel'8Jlreiding van runderpeat in Nkamoque, da.t Hij wu daarom voor de bill stemmen.
den bouw van de lijn' te bevorderen. Eenige da- in het hart van T.,mbuland lag. De pest ...8.8 Sir Jamea rei dat er een verscbil was tu~·
gen geleden had men een vergadering waa'rop reeds maanden lang in dat gebied en er wW! lIChen een afdeelingsraad en dit bnis, want Je
-eir James een veel gunstiger antwoord gaf dan niete geda&ll. ~ls mon geeo stappeD nam ~u leden van den afdeelingsraad' stemden zelf vnor
heden, Wat bad er intllS8Chen plaats ievonden de peilt spoedig door het geboole gebied de tenden, en hier bad men een tenderra.ad.
om hem Villi gevoelen te doen veranderen? Men wezen. . ; .M,f!JI ,had perlementaire schanda.len in Callada eu
wilde ook wete II wat de regeering zou doen als De beer Fanre zei dat de regeertng deed _t New;80uth Wales, en daarom was de bill daar
bet contract niet uitgevoerd werd. Men Dloest ze. kali. Het distrikt 11'8.8reed. on4er lnnran-. ,Doodig,' doch bier batl men die schandalen !lh:L
,daarop een antwoord hebben, want de melltlChen taille,. eeu veearts was. daar. en men zou zoo en zou men ze., hoopt~ bli, ook niet bebbeo,
wa.ren begeerig dit te, weten. HU zou het bnis spoed~ mogelUk met mentIng ,~nen.. De De heer 1iIerri~&D. zei dat het -renlChll ilLi'

niet veel Iallier opbouden (hoor, boor), Hij rege.mng bad olllangs CilnIt gehooJ dat de pél!,t lIChen het parlement en a.fdeelmgsnden w""
boopte er wu iets gedaall wordeD, wa.nt de daar w.. Uitgebroken. .uIe!! ...erd gedaan. dat in geval van 6el'8tgen,oemde de man Jlê de,
.menlICben waren zellr ontevreden en or wn eeo BJ:."T N[EUWE TOLVERBOND. tender geeft door de stem \'an de tendera:1l'
storm van verontwaardiging komelI. b op de lianken gebon.den werd. En dit [,e.

De heer Hutton z,!i sill bij in orde '11'8.8zou hij De eer Beard zei dat bO een vraag 'Wilde teelrend.e veel in een Ir-ritieken tUd. De ,\Alm'
voo-tellen dat de r....ee.;na de contracteun ....1 doen. Hij zou gaarne VlIdl den collllDiMarits 'ed Ir nd k h rd :r.OOaL<

'0 'Ill -..... .- willen ...eten wanneer het lDÏeuwe tol-.erbond- men van • en 0 en ge oe t wo en
a&lllporen om den bollW sneller voort te lettoen. . f . !rin tred in and~ landen gebeurd '!V8.8.
,De rereering moest de contracteul'll er op wi~'zen tane In "er . !I zou· en... De heer Hotton acbtte de bill onwen""hel'Jlc

ed dL" .. Sir James lel deu ..... een zaait 'nil betda.t r:ij geen contract... er sou .n .. roren a ft zlJ t be~ d omdat lie een rellelctie wierp op de lee"!1 \"111

hun werk niet behoorlijk dedeD. HU dacht det groote e ,maar e ~rUlg, kon niet. di~ buis. HU Ri dat de bill in Engelaod een
.dit bet <)8n; .... practiach plan WIS. De diactwies dOODr.onder en Trijataal ·· ...18 'in COlD- bl"L.-1 h I 1--1' (LJe......~ mnnicatie met dien .t.U.t om en' .-I.~ le ~_ over I)"";' ...18 l'1Ul et een·ste_.
,zouden DuttelOO8zijll ala DIen niet 88n resolutie. b -. ~ bill "erd eel"llt in 1782 gemaakt~) HII "u;r
paaaeerde. . men ...aarop et. nieu~ tarief _'I'&D Ia.cld -zou met dat schandalen. in verband met de 1"J~n

De heer PalJner wjJde ook een~ woorden worden. ¥en ...as.dUr nol béq met andere dit h . !'de 1....1
In bal·,~_.;o..lte Alten en ..... n"'" niet toi dele'. ge. 'ran lllI we n gep OOIl~· .,oyer deu.u.ak zeggeD. aaum.· g genomen k~~:l -. De heer DoQilasa betreurde <ht de ~on;;e

-4e vele moeilu"khedeD waarmede men te kam))!' n r_L-- ,,_.-...: b t 1<'~1 h b ' bad >H,-. De beer T.--I:~ 0" •• ~ni ... _er':L. lyo_a.cr re .._ea op e """6~1IC e uu! 0-had, nade 'foorui'-ft~ 00-1 be--':-nd. et - ~ v, -_ -- .. 'V'" H" .l__L:t de i oodw Yeo
"IS'""'6 ~- ',_v heid wu'dat..J. v" ' hetn:- ..... '--'-f,",<.<l ",orpen. UWI<aJ nu we meer n -e' •h.t bQuW'8IJ ,yan annnnf-n door eeD pri'fat. - v. ~M __ MJ -~ t . t ":"_Lte tot L_-dal ea men

. ~r-- --- &ou ~ .. _~-- ·.m..et bet ~~e kwilliie.l-_ - me .. _ D UlICu.." en war 'maatjrcbappij &ing het niet &00 yool'II~, Ii~"". ._ moea:t ze voorkomen. Men sprak wo.eel \1111
'..... t mea ax-i de beele aU VlD begia &aD- aaullfel'e 't'8!'eeDlgUIg met den tenderraacL Werden de draadheinmgen-roo,
~tteD. Ala de maat.cha~'· meer ODdeniteuDiDg ,sir .lame. w. niet 1Obr, mur geloofde dat traeteIl door een tenderrud' uitgeg"ren C I )ni
Y&Il de nrpering bad.r zoa de to.taDIl he, tolYeJ'bóDd goedc8burd 1011 wOrden. de ooutnc:ien "oor transport our LangQerg
.'I"IlI u.bn Deter gewees, &ijn. ". dacht dU - LUTOJtHlf. werden ui~yen r.onder den tenderraad
mur deD eouincleur _t I'IIfIt moest ~ .• Sir .Jam. bneht ~ der:de rapport Y&Il ~t De heer J. C. 1l01teno l8i dat bet l.Dd de
-OIIl lijD werk le Yolt~ien.. ~ comité, op 1*JIIi<..._ m, e de heer wet VfOIl(. Hii ~ de noodzakelijkheid ~

De beer TiIDlplin Hl dat meu Fa!,InI bet derde en ~ 0't'V ..n.ten io. GedurWllde de laat.te 3 jaren waren er aken
'" mei W boa_ der IUD. 1UIc1en;en. ~ die niet ande,. dan schand.JcD ~
keriDf dat dIM in . . ii)~ra::'~J ' ' Doe.! 'kOaCMa worden. Men moest ~ulke rakel!taal.... 0.__ .. 'fOCIrIIomeo, en de reputatie VIII het hUl! be!f2-

:ND •• ua ~. tqen IOmm~e leden \1111

Jt,rrc bllia, .. WUl'Om III08I!L er een blaam cf ~

'. '>(, i
Rel,b~ia hoJ1a~té óm 2 1I11J'.. .' r' ~~fi'u:~:', .
Er ·...aren aeoD ·p",thip. , ,
.E,r waren ~f,a t...~ ltennis.geringeD, peil

.paplereu en 6é1l\,.f;apPOri. . ;. :-" ,
w91l~i.R 'SPOOIlW:r';G;- l'A'l'IJ!J. '

De beer r.óPn' yroé, of de r~ YQOr·
.neDlen .. Ï3 ~ndet verder versuim voort','te p4u
met bet opiich~n VlID degelijke aOOom~
·"o_ldoen.de ~n liet rroote.' belaug ~!ID '
'nn bet góeiie1'j!rl an' p&8!!agiel'il"ferber -rel
·bonden niet slechts aap bet spóonrer statioD
ID het. algemee~ doch aa.n tUi vermeerderde
vereilcbten nn de .ta.d en 't distrikt WOl'll8lter
in Ibijzondlll' .. De ..oorsteller y.ci dat de belotte
reeda t...ee Jaren geleden gedaan nog wet Dit-
·"voenl W8.8. '
. SU' Jamea Sivewrigbt lei dat de regeering

,.. eb béwust was VAn do onvoldoend. accom-
modatie te Worcester, De plannen voor het
·nieuw .ta.tion sjjn in banden. De gebou ...en
zouden heel ...at k08ten. Men was than. bedg
de goederen-Ilane te Yergrootull en bet bou-
~eo zou daarna. in banden genomen YOrdeD.

LOKO ROSlllEAD.

Sir James Sivewright I~ een verder kabel.
-gram Y&tIden hee:r Chamberlain over de.aan.
-.eo van den raad en de vergade.ring bij bilt
vertre~ nn lord: Boemesd, II arer majeateite
l'egeenng erkende met dank de diensten van
4<:,.rd ROIlIDea.d, er bi! yoegende dat, ZQ een bela~.
ruke plaat. rouden innemen in de gellChiedenll
''1'&11 Zuid·Afrika.
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